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ΠΙΟΠΙΖ6α Ὀγ ἴῃ6 Ιπίθιπεί Αιοπίνθ ᾿- 
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ΠΟΠΜ5 ΒΥ ΤΗΕ 

ΕΤ. ΒΕΥ. ὔ. Β. ΠΙΣΗΤΕΟΟΠ, 9.Ρ., Ὀ.0.1.., 11..}.. 
ΒΙΒΘΗΟΕΡ ΟΕ ΡΌΒΗΑΜ. 

5Τ ΡΑὉΙ/5 ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ αΑΤΙΑΤΙΑΝΡ, 

Α Βονιβοα Τοσί, τι Τπἰτοᾶποῦίιοη, Δοίθς, απά ΓἱββετίαΙοπβ. 

πι Ε.άῑίοπ. Έπτο. 125. 

ΕΤ ΡΑΤΙ/5 ΕΡΙΡΤΙΗΕ ΤΟ ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΙΡΡΙΑΝΡ. 

Α Ἠονιξεᾶ Τεσέ, τι ΤπίτοᾶασδοἨ, Νοίθβ, απᾶ ὨιβεετίαΙοπς. 

Ερ]υί]ι Ιάἱίοπ. νο. 125. 

ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΙΗΠΟ ΕΑΤΗΕΗΡ. Ῥδητ ΤΙ. Ρδ.ΙαάΝΑ- 

ΤΙΌΞ, 5. ΡΟΤΙΥΟΑΗΒΡ. Ἠενιβαᾷ Τοασίς νὰ ΤποάποομΕ, 

ΝοίςΒ, Ὀἱβδοτία{1οης, απᾶ Τταπδ]αίΙοης. 2 το]ς. ἴῃ 8. 8το. 488. 

ΑΡΟΡΤΟΙΙΟ ΕΑΤΗΕΗΒΗΡ. Αὐτιάσεά Εάϊποῦ. ὙΠ 
β]ογῦ Γπἰτοᾶπεβίοης, ἀτοε]ς Τεχί, απᾶ Ἐπσ]Ιςεη Τταπρ]αίῖοῃ. 

[Ππ πὸ Ῥγεξς. 

51 ΟΙΕΜΕΝΤ ΟΕ ἨἘΟΜΕ. ΤῈ ἴπο ριβύ]θβ ἴο 
ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡΒ,. Α Ἠοτνιςοᾶᾷ Τοαχΐ, πε] Τητοᾶποίίοη 

δα Νοίθβ. Α Νὸν ΙάΙοπ. 8Θτο. [1π ἐπα Ῥγεβθ. 

ῬΕΗΙΜΑΗΥ ΟΗΠΑΤΡΤαΕ. Ἔπο Αἀάτορος ἀε]ινοιεά {ο 

{86 Ο]ευργ οἳ ἴπο Ώίοσοςδε οὗ Ώπτ]μαπῃ, 1882. Θπο. 25. 

Α ΟΗΑΕΒΕΕΒ ἀε]νετεὰ ο ὑπ ΟΙεγσγ οὗ ἴε Ώϊουςδα 
οὗ Ώπτλαπι, Νογ. 25601, 1886. ϑ8νο. 25. 

ἨΏΡΡΑΥΡ ΟΝ ΤΗΕ ΥΟΒΚ ΕΝΤΙΤΙΕΡ «ΡΟΕΡΕΗ- 
ΝΑΤΌΒΑΙ, ΒΕΙΙαΙΟΝ.Σ (Περτϊπίοᾶ {τοπ ἐπ 6οπίεπιροταγί 

Πευϊΐεω.) 8πο. 108. θά. 

ΜΑΟΜΠΙΠΤΙΑΝ ΑΝΡ Ο0., ΤΟΝΡΟΝ. 



ΤΗΕ, ΒΡΙΡΤΙΗΣΡ ΟἿ 51 ΡΑΟΌΙ.. 

1Π|. 

ΤΗΝ ΓΠΟΤ ΒΟΌΜΑΝ ΟΑΡΤΊΊΥΤΤΥ. 

2: 

ΕΡΙΒΤΙΙ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΠΟΡΡΙΑΝΕΡ, 

5: 

ἘΕΡΙΘΤΙῚ ΤΟ ΡΗΠΠΕΜΟΝ. 



ΟΔΜΒΡΒΙΡαάΕ: ΡΒΙΝΤΕΡ ΒΥ Ο. 5. ΟΠΑΣ, Μ.Α. ΑΝΡ ΒΟΝΒ, ΑΤ ΤΗΕ ΤΝΙΥΕΕΒΡΒΙΤΥ ΡΠΕΒΘΒ. 



ΦΑΙΝΤ ΡΑΌΙ/9 

ΒΡΙΡΤΙΕΣΡ ΤΟ ΤΗΕ 060ΤΟΡΡΙΑΝΡ 
ΑΝΡ ΤῸ 

ΡΗΤΙΝΜΟΝ. 

4 ΕΗΕΥΙΟΕΗΡ ΤΕΧΤ 

ΨΊΤΗ 

ΙΝΤΙΟΡΌΟΤΙΟΝΡ, ΝΟΤΗΣ, ΑΝΡ ΡΙΡΡΕΗΒΤΑΤΙΟΝΡ, 

ΒΥ 

“. ΜΟΡΟΟΡΣ ΡΕ Ρο, ΤΟ. 

ΤΑΤΕ ΤΡΙΡΗΟΡ ΟΕ ΡΌΒΗΑΜ. 

ἨΟΝΟΒΑΗΣΧ ΕΕΙΠΙΙΟΝΥ ΟΕ ΤΕΙΝΙΤῪ ϱΟΙΙΕΕΕ, ΟΑΔΜΒΗΙΡᾷΕΒο 

ΝΙΝΤΗ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Ὡοτπῦσα 

ΜΑΟΜΙΙΗΑΝ ΑΝΟ ΟΟ. 

ΑΝΡ ΝΕ ΥΟΕΒΚ 

1890 

[ΤἼιε Πίφιί οἱ Τγαπεϊαίίοιι 18. τεδεγυεᾷ-] 



ΜΙΜΗΤΔΟΙ ΜΟΥ γίνεοθε κἀθὼς κἀγὼ χριετοῦ. 

Παῦλος γενόμενος μέγιστος ὑπογραμμός. 
ΟΠΕΝΜΕΝΤ. 

Οὐχ ὡς Παῦλος διατάσσοµαι ὑμῖν ἐκεῖνος ἀπόστολος, 
» η) ΄ ο Φ ΄- » ’ , , , ΄ - - 

ἐγὼ κατάκριτος" ἐκεῖνος ἐλεύθερος, ἐγὼ δὲ µέχρι νῦν δοῦλος. 

Ι4ΝΑΤΙΟΒ. 

Οὔτε ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι 

τῇ σοφίᾳ τοῦ µακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου. 
ΡΟΙΣΟΑΕΡΕ. 

᾿ ὄ ΨΩ 

1 ἔγοέ Σῶΐΐιοι Ίζαγ τ875. 

Δίεευ ξαϊέϊογις ες. 1975, 77αγελ τ870. 

Μεῤγίιίεα αγ 1870, 188δο. 1882, 1884, 1886, 1880, 1890. 



1ο ΤΗΕ 

ΗΙ4ΗΤ ΒΕΝ. ΕΟΝΑΠΌ ΗΑΗΟΙΡ ΒΗΟΝΝΕ, Ὀ.., 

ΤΟΙ ΒΙΡΗΟΡ ΟΕ ἨΙΝόΟΗΠΕΡΤΗΠ, 

ΙΝ ΡΙΝΟΒΒΕ ΑΡΜΙΗΑΤΙΟΝ 

ΟΕ 

ΗΙΒ ΡΒΒΡΟΝΑΙ, ΟΗΑΗΠΑΔΟΤΕΗ ΑΝΡ ἘΡΙΡΟΟΡΑΤ, ΝΟΒΚ 

ΑΝΡ ΙΝ 

αβΑΤΕΡΌΤ, ἨἘπΟΟαΝΙΤΙΟΝ 

ΟΕ 

ΤΗΕ ΡΗΙΥΠΙΠαάΒΡ ΟΕ Α ΡΗΙΝΑΤΕ ΕΕΏΤΗΝΡΡΗΙΡ. 





ΡΒΕΕΒΑΟΕ ΤΟ ΤΗΕ, ΕΊΠΡΤ ἨΡΙΤΙΟΝ. 

ΟΝ Όια οοπιρ]θῦίοπ οὗ αποΐ]Ἰετ νο]απἹθ οὗ πιΎ οοπιτιθηίασΥ, 1 

15. ασαϊη ἴο ΤΕΠΘΊ ΤΙΥ ὑπδη 5 {ο ὑῃ6 αδβιδίαηοθ τοσε]νας 

ἴτοπι Ῥτονίοις ]αβοιτατς ἴῃ {16 8απιο Πε]ἀά. Θαοι οῬ]Ιςαίοης 

τηυιδὺ αἱναγς5 Ὀ6 ρτοαῦ; Ὀαὺ 1Ὁ 15 ποῦ 635Υ ἴῃ ἃ {61 Ἰποτάς ἴο 

αΏροτίοη ἴπεπα {4ΙΤΙΥ, απά 1 5}8}} ποῦ ππακε {ο αὐθειπρί. 1 

Ῥανο ποῦ οοηςοΙοιδΙΥ περ]εοίεά απγ αἷά νηῖοα πη]σ]ῃί τοπάθτ 

ἴμ]ς νοϊαπθ πιογθ οοπηρ]είο; Ῥαΐέ αὖ ο βαπηθ {πὴ 1 νεηίιτο 

{ο Ίορο ὑμδῦ ΤΥ Ῥτενίοις οοπιπιθηίαγίθ Ἠανο εδίαρ]δ]θά ΠΙΥ 

οἸαίπῃ {ο ὃο τεσατάσὰ ἂδ απ Ἱπάερεπάεπύ ποτκετ, απἀ 1η ἴ]ο 

Ῥτεροηί Ιηδίαηςθ πποτθ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Τ Ἠανε {οιπά πιγςοἰ[ οὈ]ισοά 

{ο ἀϊνετσο νιάαΙγ {τοπ πο ἰχθαπιεηῦ οἱ ΠΙΥ Ῥτεάθόθδδοϊς, απά 

{ο ἆταιν ΙατσεΙγ {ποπ οὔμετ πιαθετία]ς δ {Ποδαο ΠΠΙΟἨ Πεγ 

Ἠαγο οο]]εσίαα. 

Τω {Π6 Ῥτείαςθ {ο ἃ Ῥτενίοιβ ΥοΙΙπ]θ 1 εχρτεβθεά 8 1η- 

{επίϊοη οὗ αρρεπάϊησ {ο ΤΑΥ͂ οοπιπιεηίατΥ ΟἹ {ο (οἱοβδίαη 

Ἠριδί]ο απ 655αΥ οἩ ΄ΟΠτιςΙαπΙῦγ απά ἄποςίς Τῃϊ Ππύεηοη 

Ῥας ποὺ Ῥθθῃ {π]Π|164 1π ια Ἰοίετ; Ὀταί ιο 5αρ]εοῦ επίθτβ 

Ίατσε]γ Ἱπίο ἴα Ἱηνεςσαίίοη οἳ ἴμο Οο]οβίαη ἨΘΓ6ΡΥ, Ὑ]ετα 

10 τθοθἰνθ ἃ5 πιιοἩ αἴεπίΙοη α5, αὖ 811 ενεηίς {ογ “Πο Ῥρτε- 

οοη{, 16 566Π15 {ο τθβιῖτο, Τὸ γη] παοββδατΙ]γ οοπ1θ απάθτ ἆ1δ- 

οπβεῖοη ασαἶπ, ἨΠεη ἴπε Ῥαδίοτα] ΕΡΙ5ί65 ατο {ακαη 1ῃ Παπά. 

Τ]ιο απθβίῖοη οἱ πο σεηιηεηθρς οἱ ἴ]ιο πο ερἰδί]ο5 οοπ- 

(βΙπθά ἴῃ {15 νο]απιο Ὠαςδ Όθεεη ἀε]ρεταίεΙγ ἀείειτεά. Τά 

οοα]άἀ ποὺ 6 ἀδοιβεοά νι αΠΥ αἀναπίασο αρατύ ἴοπι {ο 

Ἐρϊεί]ο {ο {π6 Ἠρηεδίαης, {ος {π6 ἔμτεο Ιθέίοτ ατο ΙπβεραταΏ]Υ 



νι Ργεΐαοο. 

Ῥοιπά ἐοσθίμοτ. Μεαπννηῖ]ο Ἠούπγευοτ {Πο ἀοοἰτίπα] απά Πῖς- 

{ογῖσα] ἀῑδοιιδδίοης Μ011], 1 1 πηϊρία]ςο ποὺ, Ώανο {αγηϊση θά ΑΏΡΙΥΘΙ5 

{ο ἴμο πιαῖπ οΏ]εσοβοιπς Πο Ἠανε Όθευ αγρεά; π]Ι]ε {86 

οοπιπιθηίατν ΥΠ] Ἠανε 5ΊοπΏ ΠΟ {ΠποτοισβΙγ παζιτα] {με 

Ίαησιασθ απᾶ {ποιισηίς ατα, 1 οοποθινεἠή α5 ατῖδῖησ οιί οἱ απ 

ΙΠΙΤηΘάΙαΐ6 ΘΠΊΘΓσΕΠΟΥ. Μοτο ο5ροοῖα]]σ 16 γη]] Ώανο Ὄεεπ τηδ 8 

αρρατγεπέ ἐμαῦ {π6 ΠΕριεί]ο {ο 86 Οοἱοδείαης Ἠαπσς {οσείῃετ 

85 ἃ ὙηΠοίθ, απά Παῦ πο ΤΠεποπιεπα 816 αἱίοσείῃετ αἆνοιεεα 

{0 αΠΥ {Πθογγ οἵ Ιπίαγρο]αξίοπ 51οἩ ας ἰλαῖ γεοεη{]Υ Ῥαῦ Γογπατὰ 

Ὦγ Ἐτοίθβδοτ ἨΗο]ίσπιαπη. 

Ιῃ ἴ]ις οοπηπηΘΠίαΥΥ, α5 Ὑε]] α5 1Π ἴπο ΙπίτοάποίίοἨ, 165 ας 

Ὄθεπ ἃ ομ]ε[ αἴπι ἴο Π]αδίταίο απἀ ἀεγε]ορο ἴπο {λοο]οσῖσα] 

οοποβΡρ{Ιοη οἵ ἴΠε Ῥεγεοῃ οἵ ΟἨτιςδί, τυ 10 απάετ]]ος ὑπΠ6 Ἐριεί]ο 

ἴο ιο Οο]οβείαἩς. Τὴ Οο]οβδίαπ ΏΘΓ65Υ {ος Ἰηβίαπος ΟὟΘΒ 

195 Ἱπιροτίαπσο ΤΙαΙΠΙΥ {ο ἴπο {αοῦ ἴΠαί τν (τοις οαὖὺ ἴΠῖ8 

οοποθρ{ΙοἩπ ΙΠίο Ῥο]άετ το] θὲ. ΤῸ {π18 Ῥοτίοπ οἵ Ὁπ6 ςαΏ]θσί 

ὑετείοτο 1 νεηίιιτα {ο ἀῑτοοῦ 5ρεοῖα] αἰθεπ{ῖοῃ. 

Ι οπηποί οοπο]ιάε νυηζποαῦ οβετίησ τΙΥ {Παη]κ5 {ο Μτ Α. ΔΑ. 

γαπβρισίατί, το, 85 ΟΠ ΤΟΥΠΙΘΓ Ο0088ΙΟΠ5, Ἠα5δ σἶνοη 5 δα 

ἴῃ οοιτθοῦησ πο Ῥτοοί βῃθοίβ οἵ {815 νο]απ]θ; απἀ {ο ἴλμα 

Ἦν. “. 4. Φεοῦῦ, οὗ γιπιίγ ΟΌο]]ᾳσαο, ἩΠο Ίαδ Ῥργερατεά (πο 

Ἰηάεα. 1 υδΏ 4150 {ο οχρτθδ ΤΥ οὐ]σαίιοηπς {ο Ὦτ δελ1]]ετ- 

ΜΖΙΠΘΑΒΥ, Οὗ γγ]ιο5θ {α]πιαά]σαὶ Ιεατπ]ησ 1 Ἠανο [οεἰγ αναϊ]εὰ 

ΠιΥςθΙΕ 1π νοτΙ[γιησ Ἐταπ]κο]ς αποίαθῖοης απά ἴπ οἴῃεγ αΥΒ. 

1 Ποι]ά αάά Ἰονγενετ ὑ]λαῦ Ίε 15 ποὺ 1 αΠΥ ἆορτας τεδροηβΙΡ]ε 

{οΓ ΙΩΥ ΘΟΠΟΙ α51 018, απᾶ Ίας ποῦ εναοπ 66ο πῃαί 1 Ἠαυε υυυιίθῃ. 

ΤΕΙΝΙΤῪ ΟΟ011 ΕΦΕΕ, 

ΑΡγῖϊ 3ο. 1875. 



ΟΟΝΤΗΝΤΡ. 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ, ΟΟΠΓΟΡΡΙΑΝΡ. 

1ΝΥΤΠΛΟΡΟΟΤΤΟΝ. 
ΡΑςΤ 

Γι μα σμμτο ος Γή δρ τοι ον ορ δοεσθ ρονν νο να Ι---7ο 

η. ο σε ο ο ο. ἼΙ- ΠΤΙ 

111. «Οαγαοίογ απ Οοπίοπί ο ἴ]ιο Ερὶδίίθ..ι. κιν κ νεος. 112---126 

ΜΑ ΝΗΜΑΤΑ ΜΟΟΝ ο μου 120---243 

Ο) 8οπιο Καγίοιιβ Πεοααίπφα ἴπ ἐλο Πἰδέζό .....Ψ.Ψ.ἐνννννννοςς 244-254 

Ὁ. Μεσα ο πλήρωμα το ρε: ἘΨΠ-Π ον οαδοο καν τα ο 255-271 

ο ος γοῦν Ῥαοαίσθα τππφΦοιᾳιἅ4 τ τπππτΦοὸ΄Ί ππεδον ας 272---208 

ΕΡΙΟΤΤΕ ΤΟ ΡΗΠΙΕΜΟΝ. 

ο πα ΟΠΙΟΜΕ τε ο κια οριβά κής κά κκ εδ ορεωώ 301---327 

ἜΧΥΝΕ ΌΣ ΟΣ ΕΣ, τον υδν δος ων ιν οῖνκοῖιον 331-344 

2 Ι5ςΡΠΤΗΙΤΙΟΝ». 

ΤῊ ης Καρς Εεεομθ ο νο ΣΕ τος τϑος τος ών ουν νεος 347-352 

2. Ογίγίμ απ 4[Ιπιες οὗ ἰ]θ 56θῆθ8 ...ν ιν νε νε νέ νεο 353-394 

5. Ἐκοπισηι απᾶ ΟΝ ΒΕ ες σεν τον νοοε ον νετ ως «ἳ 305-- 417 

ο ο ολο τος Ροκ νο Αμ νονροια ος ἰρόομο» 410-425 





1. 

ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗΒΣ5 ΟΡ ΤΗΕ ΕΥΟῦΡ. 

ΥΙΝα ἴῃ, ου ονειβαησίησ, {πθ Υ8ΙΙ6Υ οἵ {ο Ίμγοις, ἃ ΒΙπαβίοι 
: Ε .  οἳ ἱμθ 

απραίατγ οἵ ἴο ἸΜααπᾶαι, Ίθτο ἴητεο πεϊσΠβρουτίησ [Ίιτρο 

{ΟΝηΑ, Τμαοάίσθα, Ἠϊοταρο[ς, απά Οοἱοβε". Τ]ο τῖνοτ Βονης, 31.155: 

1 ΤῊ {οΠοπίηπσ αγθ απΊοης ἴμθ τηοβὺ 

Ππηροτίαπ{ Ῥοο]ςς οὗ απο] τε]αξίπς ἴο 

{815 ἀἰδίτιοῦ: Ῥοσοσκο Ὠερογίρίίοπ οἱ 

ἴ]ιο Παξί απᾶ 5οπιο ΟίΠεγ 6οιπιίγίε», Υοἱ. 

τι, Ῥαγὺ τι, Τιοπάοπ 1745; ΟΠαπά1εν 

Τταυεϊς πι Αδία Ιίπογ οἷο., Οσκῖοτά 

17756: Ίμεακο Του ἵπ Αξία Ιίπου, 

Τιοπᾶοῦ 1824 ; Αταπάς] Πἰἱεσουεγίες ἔτι 

Αξία Μίπον, Τιοπᾶσα 1834 ; Ἠαταϊ]ίοη 

{16ξεατό]ιος ἴπι Αξία ΙΠίπογ, Εοπίέιδ, απιᾷ 

Αγπιοεπία, Πιοπάοη 1842; Εε]]οπβ 4δία 

1Ηύποτ, ΤιοπᾶοἩι 1839, Ὠἱδοονετίες {πι 

1ηεία, Ποπᾶσπ 18ᾳο; Ώανίς ἁπαϊοῖίσα, 
Τιοπᾶοι 1874; ΤΟΙ ΠΟ 4είε Μίύ- 

πειγο, Ιερετίρίίοιυ ῬΠμείχιιο, δίαζίξ- 

ἐΐχιι6 εἰ Αγοϊδοϊοσίηιιο, ΕατΙ5 1853 εἴο., 

πα ο αοοοπιραηγίησ Αἴ]αβ (1860) ; 

Τιβροτάθ Ίοιασο ἄο 4516 ΠἨΗἴπειγε 

(0116 οκραάιΠοιυ 1561} Ίοο]ς Ῥίασο ἴηπ 

τ826, θὰ πο ἀαίο ον {ο Π]θ-ρασο 

16 1828, απᾶ πο Ιπίτοάποβοη πα 

ψαθίεη ἵῃπ τδόιτ); Το Ῥα8β Ῥοψαφε 

Ατολιξοϊοφίφιιθ οπι «πγὸσο εἰ οτι Αδίο 

Μίπειτε, οοπππεᾶ Ὁγ ὙΜαάάϊιπρίοτ 

απᾶ ποὺ γαι οοτηρ]οίοᾶ: Τεσίετ ο- 

βογϊρίϊοπ ἄε ἵ 45ο Μίπειγο, Ὑοὶ. τ 

(1839). Τὸ 19 Παχά]ψ πεοθβεαχγ ἴο δαᾶ 

{Πθ Απ]α]]εχ πποτ]ςς οἱ Τεχῖετ απᾶ Τιο 

988 ΟΠ ἁδίο Μίπειτε (Ῥατίβ 1862, 1863) 

ἴῃ ΡἱάοῦΒ εογῖος Γ᾽ Ὀπίυενς, 8 ἴλθςο 

Ἠατο οΠΙ7 ἃ βεοοπᾶαΣγ Υα]ιαθ. Οἱ {ιο 

20 οο1.. 

Ῥοο]«β επαππεταίοᾶ, ἩἨαπα]ίοιΒ ποτ] 

16 πο πιοδύ Ιπιροτίατπύ 1ο0Υ ἐπ ἴορο- 

Ρταριγ, οἷο. ; Τοπϊπαϊομαις Τον ἴ]μο 

Ῥηγβίσα] ἴθαϊπτθβ: απᾶ Τι Β85 απᾶ 

Ὑ/ααάιπᾳίοπ)ς Του πο ΙπβοτΙρ{ΙοπΒ, οἷο. 

Τµο Ῥοβύῦ πιαρς ατο {μοβϑ οἳ Ἡαπηϊ]οτ 

δια ΤοβιΠαίοπεΙ: ο γ/μῖοἩ βΠοια]ᾶ Ῥο 

αἀάεᾶ ο Κατίο υοπ ΚΙείπ-4είει Ὦγ 

ν. Ὑϊποκο απἆ οὔπαις, Ῥαρ]ε]λοᾶ Ὦγ 

Βομτορρ, Ῥετῆτ 1844. 

Ῥοθβ]άθβ Ῥοοἷβ οη Αξία ἈΤΙπογ σθΏθ- 

Τ8Ι1Υ, ΒΟΠ16 ποτ]α τε]αῖησ εβρθοΙα11γ ο 

188 β6τεῦ ΟΠπτοβεβτπαγ ο τπεπ{]οποᾶ. 

ΘΙ 5 Φιγύε/ ο] έ]ιο 5ευει Οι] οἱ 

Αξία (1678) 15 ἃ ψοτ]ς οὗ στθαῖ πιθτΙ{ {0Υ 

{86 της, ατιᾷ οοηίαΙης ὑπ6 θατ]1ος{ ἆθ- 

βουϊρύϊοῃ οὗ 16 51{65 οὗ {Π656 Ῥ]γγσίαπ 

οἵίθΒ. Τὸ πας ραΗβΠεᾶ 1η Τιαάτ τοῦ, 

απᾶ ἰταηβ]αϊθα Ὁτ 15 απίπον αἴἴεγ- 

ΦαΥά8. Απτπαπᾶθ!]ς δυο ΟΠπγ6]ισΒ 

(152 8) 15 ἃ υγε]]-Ἱπποσγη Ῥοο]ς. Α]]οπι απά 

ὙΥ 15} σοπείαπΜἰπορίε απιᾷ {ιο Δοεπιογ! 

ο) {πὸ 5ευσπι ΟΠπιγο]ιε οἱ Αξία ΙΗίπον 

ἠΠιείγαἰεᾶ (1959) 6ῖναςβ Βοτπηθ νίοπς οὗ 

{815 ἀβτιοῦ. Βγοβοᾶα΄Β 5ευστι ΟΠ ]ιθ8 

ο Αξία (15690) οοη{αΙηΏΒ 5ο ΡΠοίοσταρΏΒ 

απᾶ απ Πηχοάποβοη Ὦγ ιο Ἠεν. Η. Β. 

Τυϊβίγαη. ΤΗΙΒ 19 ἃ βο]εοίοηπ ἔτοπι 

ἃ 18166ΥΓ 56ΥΙ65 οἳ Βτοβροᾶαϐ ῬΠοΐο- 

σταρΏ», ραρΗβΠεᾷ 5ερατα/εΙγ. 



Τ]ηαῖτ 
πεῖσ]ι- 
Ῥοιτπουά 
πιά 1Π{ΕΓ- 
οοιχβο6, 

Ῥ]ηγεῖσα] 
101065 δὖ 
ποτ], 

ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗΕΣ ΟΕ ΤῊΝ ΙΥΟῦΡ. 

τοιισΗ]γ βΡροακίης, «ΟΠ θα {ο Ὑαδί; δαὺ δὖ {Π15 ροιηξ, υπ] ἢ 

16 ΒΟΙΠΘ ἴθ 1η]]65 ον 105 ]αποίοη 1 ἴμο Μααπάςτ, 15 

ἀιτεοίῖοη 15 ποτ ἨΘατΙγΥ τοπι βοιίᾳῃ-εαδθ {ο ποτίῃ-πνος 1. 

Ἰμβοᾷ1οθα, απά Ἠίεταρο[5 βίαπά {ας ἴο ἴβοθ, Ῥεΐπο αΙιαίθά 

τορροοίινε]γ οἩ ἴπο βοιίπετη απά ποτίΠετη 51465 οἵ {86 να11θγ, 

δὺ α ἀἰδίαηςρ οὗ αχ πηῖ]ος”, απά στη δισ οἵ θοῇ οὔ]ιο, 

ἴηο τῖνετ Ίγίηπσ Ίη [Πο οΏοη Τ]αϊη Ὀούπαεη ια πο. Τῃα 

Βι06 οἵ Οο1οβδα 15 βοπιεγ]αῦ Πσῃετ πρ {μο βίτεαπι, αἲ ἃ ἀῑδίαπος 

οἱ Ῥείῃαβρς εη ος ἔπε]νο τη]]εςὸ {ποπι πα Ῥοϊιπῦ πηστο {88 

τοῦ Ῥεύνπεεη Ταοᾶίοεα απᾶ Ἠιεταρο]ς5 οτο5565 ἴπο Ίος. 

Ὅπ]ικο Ταοάϊοεα απά Ἠιεταρο]5, γΥΙοἩ ογετῃαπσ Πο γα]]16Υ οἨ 

ΟΡΡοβιΐθ βιά65, (οἱοβδε 5ίαπάς ΙπηπηθάΙαξεΙγ οἩ ἐπ6 τίνεγ-Ὀαπ]ς, 

ἴῃο Όπο Ῥρατίς οἵ {Πο {οπη Ῥεϊησ ἁινιάεά Ὦγ {μ6 βίτεατι. ΈΤ]ο 

{ητες ο1{165 186 80 ὨθαΓ Το 6αςὮ οἴμοες, {λαῦ 16 σοῦ] Ὃο ααϊΐθ 

ῬΟΒΒΙΌΙΘ {ο νἱβιὺ έἼνετη αἱ 1Π ἴ]ο οοιιγ5ο οἵ ἃ δἶπο]ε 447. 

Τῆας αιἰπαίεά, {ευ ποιά ποοθβδατΙ]γ Ποιά οοηδίαπὀ 1η- 

ἴθγοοιτςδθ τ] ἢ θεαο]ι οὔπον,. Ίο ατα ποῦ βατρτδθᾷ {Ποτείοτο 

ἰο Ἠπά ἴἨΠεπι 80 οοβεἰγ οοηπεοίεά ἴῃ λαο οατ]οςδύ ασε οὗ 

ΟγιςαπΙϐγ. Τῦ πας πο οοΏδεᾳπεησο οἵ {Παῖτ ροδίου ἰλαῦ 

αγ οπγθά {π61 Κποπ]εάσο οὗ ὑπθ (4ο5Ρρε] {ο {πα 8απιο εΥαΠ- 

σα δύ, ὑμαῦ ἴ]ο 641186 Ῥ]αδος οἵ ὑποιρηῦ Ῥτεναι]οά 1 ἔποαιη, 

804 ὑπᾶὺ ἴΠογ Ἱτο οχρο5δεἀ ἴο {πο 841186 {επιρίαίΙοΠς, τηοτα] 

85 νγε]] α5 Ιπθε]]εούπα]. 

ΤῊΘ Ρ]ιγδίσα] {οαίιτγος οἵ ὑπ πεϊσροπτ]οοά ατθ νετγ ειπα, 

Έντο Ῥροΐεπί {οτοθς οἵ παίπτο αἲθ αοἰϊνεΙγ αὖ γγοτ] {ο ο«Ἠαηςο ελα 

{αοο οἵ ὑπ6 οοιΠ/ΣΥ, ἴ]ο οπθ ἀεδίτογῖης οἷά Ἰαπάπιατ]ς, ὑπ 6 οἴμου 

εγθαθῖπσ {68Η στοιιπά. 

ΟἨ {ιο οὔθ Ἠαπά, ἴλμαο ναΙΙ6Υ οὗ πο Ίμποας πας απἆ 18 

1 Τηο πιαρς ἀῑοτ γετγ ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΌΙΥ Ἐε]]οπβ αξία Ηίπον Ὁ. 253, Ἡαπαϊ]ίοη 

1η {μ]ς τοβροεί, ποὺ ἆο ἴλο βἰαθεπιοπύ 1. Ῥ. 514. ΤῊΘ τε]αῖνο ροβῖίοη οὗ λα 

οὗ ἐταγο]]οις αἰπαγβ Ἀσχθθ. ΤἨ9 ἀἴπας- πο οἴθ]εβ αΡρεαΙΒ ἴῃ ΤΟΣ Θ᾽ Β. ΥἹΟΥ͂, 

ποτ οὗ {11 τνατ, 35 σἶγεη ἴῃ {πο ἰθχύ, Ρ]. χχχὶσ. 

ποοοτᾷς 1 {Π6 τηαΡς οἱ ΗαπαΙ]{οη απᾶ 51 ἂο ποὺ Ππᾶ δὴγ αἰβέϊπου ποῖῖσθ 

πομΙπαἰο]αῦ, απά πὶ Πο αοοοαπί οἵ {86 αἰδίδῃοθ ; Ὀπύ, {ο ]πᾶσο ἴτοπῃ {Π 6 

οἵ {πο πιοβῦ αοοπτα{θ νΤΙ{61Ρ, πιαρς απιᾷ {{ΠΠΟ 8165 οὗ πιοᾷστπ {18- 

5. Απίοπ. Πΐπι. Ῥ. 337 (Νε55εἩηπς) τετ, {815 θβϑυϊηαθθ γη] ρτουαῦΙψ 6 

Εἶτος {ιο ἀῑδίαησθ α5 6 πη]]θΒ. 6ο αἷξο ἕοπηᾶ πο Τ6ΥΥ ἴ4χ πτοπρ. 



ΤΗΕ ΟΠΗΌΒΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΙΤοῦΡ, 3 

οβροοία]]γ Παβριο {ο νιο]επί οατίπαιακος. ΤΠο βαπῃο ἆαΏσθγ πτοαποηί 

Ἰηάθθᾷ οχίεπάς οὖοτ Ίατσο Ῥοτίῖοης οἵ Αδία Μίπου, Ῥα0 {15 ο ο 

ἀῑδιτιοῦ 15 εἰησ]εᾷ οαῦ Ὦ} αποϊεπύ Ὑτζ6ις5' (απᾶ Πο {ΘβίΙΠΙΟΠΥ 

οὗ πιοάρτη ἵτανε]]ετ οοπῄτιης ἴμπο εἰαζεπιεπ{”), αδ π6 ομιοῖ 

ὑποαίτε οἵ ὑπθ86 οαἰαςίτορηςθς. Ἀοῦ οποθ οὐ ἴπ]σος ΟΠΙΥ 1π ἴμθ 

ΠδίοςΥ οἵ Παοάῖοθα ἆο Ίο τεαά οἱ βίο νΙςιαίίοης ]αγ1ησ γγαδία 

ιο οἵυγ 1056] οὐ 5οΏ1θ Πουτίδμ]ησ {ούγη 1π {Πο πεϊσῃροαγ]οος”. 

ΤΈΠοισἩ (ια οχίετίογ βατίαοο οἵ ο θα οι πο ἴασθς οὗ 

τουθηῦ νοΙοᾶηΏοθΒ, 5011 ἴ]ο οανογηοι5 παίατο οἵ {πα 501] απ 

ἴπο Ποῦ ερτῖησς απά ΠερΗΙὔ]ο ναροιτ5 αροαπάἶησ Ώστα ΙπᾷΙοαίο 

ἴιο Ῥγεξεποθ οἵ ὕμποβθ 5αΏύθγΓαπεαη τες πνΏΙοὮ {τοπ {1ππθ {ο 

πρ πᾶν πιαπΠεβίες (Πεπηδε]νες 1Π {115 πγοτ]ς οἵ ἀεδίσασίίοη, 

Ῥαΐ, πη]]ο ο οταςδύ οἵ πο οατίΏ 15 οοηδίαπ{]γ Ῥτοίκεη ΠΡ Ῥορορίές 

ὮΥ μοδα {οτσος {ποπ Ῥοπθαίῃ, αποίΏεγ α5σεηοΥ 15 αοθϊνα]γ απι- ών. 

Ρ]ογεά αΏούο στοιπά 1π Ίαγίπσ α Πεν βατίασθ. Ι ἤτο ας 

τς δύ] οτὐθαγβίβ οἵ ἀεναδίαίοη, γγαῦετ 15 οΠΙΥ 1655 Ῥονεγ[α] 1 

15 στα αα] γγοτ]ς οἵ τεοοπβίτιοίοη. Τ]ῃα Ιαίετα] δίτθαΙης γΥ]]ο]ι 

Θ076}} {πΠ6 παίαις οἵ {Ἡο Ίσγοις ατα ἰΠΙοΙΥ Ἱπιργεσπαίθά νι 

οαἱοαγθοις τηα(ίατ, γΠΙοἩ Πεγ ἀεροβίῦ Ίπ ὑπ6 1 οοἱχδ. Τ]θ 

ἰπανοτῶηο {ογπ]αζΙοη5 οἱ {015 ναΙΙε7 ατα ἄΠΠΟΠσ ἴ]ο τηοϑὺ το- 

πιαγκαθ]α ἴῃ Πο σου], βαγραβδίησ ϱνεη (πο θπ]κίησ ΡΙΙΘΠο- 

πηθηα, οἱ Τϊνοι απά ΟἸετπιοπῦ”. Αποϊεπύ πιοπιπιεηίς 816 

Ῥατ]σς, Γεγ]ο ]απάς ουεγ]αῖἀ, τίνετ-Ώεάς ο[ο]κεἆ αρ απά 5ίτοαπης 

ἀῑνετίες, {απίαδί]ο στοίζοθς απά οαδονάθς ἃ Πα αποῃΊγαγς οἱ βίοπο 

{οτπιθᾶ, ὮΥ 818 βίταπσο εαρτῖοῖοἈ5 Ῥοναγ, δῦ οησος ἀορίτισίῖνο 

απά οτεαΏῖνθ, ποικίπς εΠοπί]γ απά τεἰεπί]εβδΙγ {Ἠμτοισ] Ίοης 

Ἀσαο5. Ῥαΐαὶ {ο νερείαΒἸο, ἴμορο Ιπογαρίαίίοης εριοαά Π]κο α 

5ίοΏγ βἨτοαά οὖετ ιο στοιπά. (ἰεατηῖης Ἰ]κε σ]αοίοι5 οη {Π6 

Π11]-ειάθ ἴπαγ αἰίταοῦ {ε ε7ο οἵ πο ἴτανε]]εν αὖ ἃ ἀῑδίαπορ 

1 ΒἰταΡο κ. 8 (Ρ. 578) τὸ πολύτρητον οἵ Ώοπϊζ], ΒΟΉ 15 οἶοξθ {ο Τιαοᾶῖσεα, 

τῆς χώρας καὶ τὸ εὔσειστον" εἰ γάρ "Τ]ο οἹά {οπΏη γα ἀεβίτογεᾶ αΏοιέ 25 

τις ἄλλη, καὶ ἡ Λαοδίκεια εὔσειστος, καὶ ὙΘΆΥΒ ραδί ὈΥ απ οατίλαπακο, ἴῃ ΒΟ 

τῆς πλησιοχώρου δὲ Ἰζάρουρα, Ι08ΏἨ. 12,999 ῬεοΡρΙθ Ῥετῖβ]μεᾷ.) 

Τά. Ῥ. 349 (ο. ΈῬοπμπ.) πυκνότερον 5.566 Ῥε]οτ, Ρ. 38. 

σείεται, οἷα τὰ περὶ τὴν Φρυγίας Λαοδι- 4. Τομιαίομεβ Ῥ, τ, «εοφτ. Ρ]η/». 

Κείαν καὶ τὴν παρ αὐτῇ Ἱερὰν πόλιν. σοπιρ. Ῥ. 344 5ᾳ., 65Ρ. Ρ. 353. 8.66 [86 

3 ΠΉπι8 Ῥοσοσ]ε (Ρ. 71) ἵπ 1745 Ὑυϊθ8 16ΙΘΤΘΠΟΘΒ Ῥε]ονν, ΡΡ. 9 54., 15. 

- πρ 4 



4 ΤῊΝ 6ΗΌΒΟΗΣΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΙχΧ0ῦ»Σ. 

οὗ νεπίγ πιῖ]ο5, απά [ου ἃ ςἸησα]ατ]γ αἰτικίησ {εδίατε 1η 

ΒΟΕΠΕΥΥ ο ΠΠΟΤΘ απ «ΟΠΙΠΠΟΠ Ῥεαι{γ απά ΠΠΡΤΕΡΒΙΥΘΠΕΒΡ. 

Ῥχοᾶπορ Αὐ {ῃ6 5απ1θ 6ης, δἰοηρ ΥΠ {ες ἀεείτισίῖνε αΦεΠΟΙ6Ρ, 
ΒΥ. Τη 81)τ1- 
{αοἴπτος οἱ 
[86 ἆ1- 
πιοῦ, 

ἴπα [ετ]ίγ οὗ ἴμε ἀῑπίτιοῦ ἵνα απἀ 15. απαδαα]1γ στοαί. 15 

ΤΟ Ῥαβίατες ἔβα Ίατσο Ποσίκς οὗ βῆθθρ, π]ιοδο Ώεοσεδ νγετα οὗ 

ὃ, Βαρετῖοτ απαΠόγ; πα {86 ἱταάς ἴῃ ἀγεὰ Ὑου]Ίεη σοοάβ γα 

Έοχ πε Ῥοαπίγ 

οἵ παίΐττε Ίνα5 ποῦ οοπῃπιθᾶ {ο ἴπο Ρτοᾶιοίίοη οἵ {μα πιαζετ]α], 

Ῥαό εχίεπάθᾶ αἰξο {ο ἴπο Ῥτεραταζίοη οἵ ἴμο {αρτιο, Τῃο 

η]ηετα]. ΑἴΤΕΔΙΩ5 Ἰαά οΠοπιῖσα] απ] 10165, ΠΟ Ἴετο Ἰήσ]]γ 

Ἠεπορ πο Επα ἴλμαῖ 411] ἔῑιο {μτορ ἴουψης, 

ΨΥΙἩ ΠΟ νο 816 οοποθγηθᾶ, ΟῚ {ΑΠΠΙοΙΙ5 ἴῃ {Πῖ5 Ῥταπεῃ οἵ 

ααἀθ. Αί Ἠιοεταρο]ς, α5 αἱ Τηγαίιτα, ἴπο σα] οἵ ἴπο ἆγετα 

ἂΏρεατς ἴῃ {μα ΙπδοτΙρίοης α5 αη Ἱπροτίαπό απά Ἱπβπεπία] 

Ὀοςγ”. 

βοατ]είς απ ρατρ]αος οἵ ὑπ6 {ατίμετ Ἐαςθ". 

ἴῃο οἨΏ]θί 6οπτοθ οἵ ΡτοβδβοεγΙγ {ο ἴΠεβε {ούηΏς. 

να]αεά Ὦγ {με ἀγετ”. 

ΤΠοαιγ οοἱοιτς νιοεά 1Π ὮτΙ]]ΙαΠοΥ να ο τιο]οςύ 

1αοάϊορα, ασαῖη τὰ 

{αηιοις ἴον {πο οο]οαχ οἵ 105 ἤσθοςθς, ῬτοβαβΙγ ἃ σ]ο55γ ὈΪδοῖς, 

ατηΏΙοἨ τὰ ΤΟ ἢ οβίοσπιθςδ. 

οὗ ἀγεις», 

1 Ἐοε]οπε Αξία ΜΊΠΟΥ Ῥ. 283. 

3. 566 ποῖο 4. 

3 Ῥοεοκ] πο. 3024 (αοπαΡ. ἁπαίοϊίσα 

Ῥ. 104) τοῦτο τὸ ἡρῶον Στεφάνῳ ἡ ἐργα- 

σία τών βαφέων, εὖ Ἠϊεταρο]ς. 366 

Τιβροτᾷς, ΡΙ. χσχν. Τη αποί]θν 1πβογῖρ- 

Φοπ ἴοο (1,6 Βα5 απᾶ αάαΙπσίοη, πο. 

τό97) ἴμετο 15 πιοπίΊοπ οἳ ἴπο Ρπτρ]θ- 

4γ6ΥΒ, πορφυραβαφεῖς. 

4 ΒἰταῬο ΧΙ. 4. 14 (Ρ. 650) ἔστι δὲ 

καὶ πρὸς βαφὴν ἐρίων θαυμαστῶς σύμ- 
μετρον τὸ κατὰ τὴν Ἱερὰν πόλιν ὕδωρ, 

ὥστε τὰ ἐκ τῶν ῥιζῶν βαπτόμενα ἐνά- 

μίλλα εἶναι τοῖς ἐκ τῆς κόκκον καὶ τοῖς 

ἁλουργέσιν. 

5. Βίταρο ΧΙ. 8. τό (Ρ. 578) φέρει δ᾽ ὁ 

περὶ τὴν Λαοδίκειαν τύπος προβάτων 

ἀρετὰς οὐκ εἰς μαλακότητα μόνον τῶν 

ἐρίων, ἢ καὶ τῶν Μιλησίων διαφέρει, 

ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν κοραξὴν χρόαν, ὥστε 

καὶ προσοδείονται λαμπρῶς ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ὥσπερ καὶ οἱ Κολοσσηνοὶ ἀπὸ τοῦ ὁμω- 

Ἠοτο αἶδο ν τεαά οἵ α σι]]ά 

Απά ]α5{1γ, Οοἱοβθᾶ 5σανο 105 παΊπιθ {ο ἃ Ῥεου]ατ 

νύμου χρώματος, πλησίον οἰκοῦντες. Έοτ 

{815 βίσδηρβ δα]θοίίν κοραξός (160 

ΒΘΕΙΗ5 {ο Ὀ6 ἀετιγεᾷ ἔτοπι κόραξ απᾶ ἴο 

ΤΊΘΔΏ «Ταπεη-Ρ]ασ]ς) 5οθ [6 Ῥα558668 

1η Έαδο απᾶ Ῥίπᾶᾷοτ[ς δίορῃ. Τ]ιες. 

Τη Τιαξπ πο ἤπια {Π6 ἴοτπα οογασίπιί5, 

γῆν. τη, 3 8 14. «ΑΠΡ οοτβοῖπο 60- 
1ου6,’ Τιαοᾶῖσθα Ῥεῖης πηθηοηθᾶ 1π {ο 

οοπ{οσζ. Ἠπτανίας τερτεαξεπ{ς 615 αξ 

ἐῑιο παίπτα] οοἶοαν οὗ πο ἤθοσες, απᾶ 

αὐωῖραίες 10 {ο {π6 παΐθν ἀταπ]ς ὈΥ {116 

βἩθερ. 969 δἷ5ο ῬΗπ. Ν. Η. τη. 48 

6 73. 80 ἴοο ἨΙθτοη. αἄυ. ζουῦπ. Ἡ. 

1 (απ. Ρ. 358) “Ἰποᾶῖσςο ᾿παἀστη θη 18 

ογπαίας 1π6θᾶ1ς.᾽ ΤῊΘ αποϊοπ{ αεσοιηῖΒ 

οὗ ο παίτιτα] οοἼοατ οὗ ιο Ώεεσες 1η 

{185 ποϊσ]λὈουτ]οοᾶ απο Ῥαχῖα]]σ οοἩ- 

Βυτηρα Ὦγ τηοθ ἢ ἴαΥΘΙΙ615; 6.5. Ρο- 

οοσ]κο Ῥ. 74, ΟΠ μα] Ρ. 228. 
6 ΒΟΘΟΚῚ «οτρ. Ιπιδογ. 3038 [ἡ ἐρ- 

γασία] τῶν γναφέζων καὶ βαφέων τῶν] 

ἁλουργ[ ώ]ν. 



ΤῊΝ ΟΗΌΒΟΠΕΣ5 ΟΗΕ ΤΗΕ ΤΥο0ῦΒ. 5 

ἀγθ, ὙΠῸ ΒΘ6ΠΙΦ {ο Ίανε Ὀθθὴ ΒΟΠ1Θ βιαάο οἵ Ῥηπρίε, απἀ 

Ώνοπι γΥηΙοΕ 16 ἀετινεά α οοπδιάεταθ]θ τενεηιθ”, ο 

1. ΟΕ {Ἴιαβο ἔ]τος ἴουνης ΤΙΛΟΡΙΟΕΑ, 85. {μο πιοςί ΠπΠΡοτίαηΏξ, τ, Τμουτ- 

ἄθδετνες ἴο Ῥε οοηριάετεὰ Ππβί. Ταοᾶϊος Ίνα αν ΟΟΠΙΠΙΟΏ ἨΤΠΘ τις τα τη 

8ΊποηΏσ ἴῃε Ἰαάϊε5 οἵ ὑπ τογα] Ἠοαςο οἵ πο Βε]εποῖάα), ἃ5 ον 

ΑπιοσΠΙς γ/Δ5 αΠΠοΠσ Πο Ῥτίησθδ,. Ἠεπορ ΑποοΠΙα απ Τ/8ο- 

.41οθα οεσατ ΓπεφιεΠ{]γ ἃ5 (Πο ἀεδισπαίοης οἱ οἵδιθ γη 

{πο ἀἆοπιϊπίοης οἵ με Θγτίαη ΚΙπσδ. Ἰαοᾶῖοεα οη Πο Ίμγοις”, 

ἃ5 105 Ὑ5 ΦΙΤΠΩΠΙΕΙ {ο ἀἰδαποι]Ιδῃ 16 {τοπι οὔπει Του. 50 

σα]]εᾶ, απά Πποτθ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Ῥετῃαρς ΠΌΤ. 108. ΠΟΘ παϊσῃροιιγ 

Ταοά1οθα (Οαίαοθοααππθπο, Ὠαᾶά Ῥογπθ ἴῃ 5Ι6σθβΒΙΟΠ {μθ Ώατηθς 

οἵ ὮΏΙοβροῇ5 ἀπ Ἠλοαςὸ; Ὀαὺ ππεη τοίου θα Ὦγ Αποσμας 

ΤΠεος (8.6. 261---246), 1ὖ 5 ΠΘΎΠΥ ἀεδισηαίεά δἰ Ἠ]5 ν]{θ 

Ἰμαοᾶ1ος’. [Ὁ 15 βιὐπαίθα οὐ αηπ πάπ]αίησ ΠΠ, ΟΥ στοιρ 

οἵ 11115, τ Ισ] ογετῃαησ8 πο να]Ιεγ οη {μα βουῦῃ, Ρεῖπσ γ/ας]ιαὰ 

ΟΠ. αἴίπετ 5146 ὮΥ {ιο βύγθαιηβ οἱ {πε Αβοριας απἆ {μα Οαρτις, 

απραίατίες οἵ ὑπΠ6 Ίμγεις., 

1 566 ἴ]ο Ῥαββασο οἵ Βίπαβο αποθεᾷ 

Ῥ. 4, ποίθ 5. ΤΠο Ῥ]ασθ σἶνοθΒ 105 παπιθ 

{ο πο οοἶοπτ, απᾶ ποὺ ΘΟΠΥΘΙΒΕΙΥ, 

35 εἰαϊεᾶ ἵπ Ῥ]ακες]ογ”5 Ἠετοᾶ. τῇ, 

113. 880 8ἱ6ο ΡΗπΠ. Ν. Η. ασὶ. 9 ὃ 27, 

“ΤῊ τερτίραβ ΠΟΙ ΠΥ ογε]απαίπαπα ... 

Ώο8 67.185 σοἰοβείπιι ἵπ οοτοπαβ αἀταῖζ- 

Παπ, ἃ Ῥαβδασο πἩΙοἩ αβεὶβίς ἴῃ ἆθ- 

θυ] τη {1θ 601ο1Υ, 

3 ἐπὶ Λύκῳ, ΒοΟΘΟΚΗ «ογρ. ΙΠ6ΕΥ. πο. 

8935, ῬίοΙ]. ἄεοᾳτ. τ. 2, Τὰ. Ῥααΐ. 

«Ἱαπᾶιοίατα ρήγοτπι”: πρὸς [τῷ] Λύκῳ, 

Ἔοκμε] Αιωπ. ει. τα. Ρ. 166, Ῥέταρο 

1.ο., ΒΟΘΟΚῊ 6.1. 58681, 5803; πρὸς Λύκον, 

ΒΟΘΟΚΗ 6ᾳ78δ. Α οἰξίσθῃ πας εἰγ]εᾶ 

Λαοδικεὺς ἀπὸ Λύκου, Ὠϊοςσ. Τιαετῦ. Ισ. 

12 ὃ 116; 6.Ι. Τ,. τι. 374: ΘΟΙΏΡ. περὶ 

τὸν Λύκον ΑΡΡρίαηπ. Μη. 2ο. 

“τη. Ν. Η. ν. 20. 

4 Βί6ΡΗ. ΒΥυΖ. 5. ν., πΏο ᾳποίθς {πο 

ΟΥ̓ΔΟ]Θ ἴῃ οῬεᾶΙεπος {ο νγπ]σἩ (ὡς ἐκέλευ- 

σε Ζεὺς ὑψιβρεμέτης) 16 γνας {οπηᾶεᾶ. 

ὅ Ῥοτ ἀθβοτῖρβοηπβ οὗ Τιδοάϊοθα 566 

ΘΔ Ὁ. 259 84., Ῥοσοσκο Ρ. 71 84.» 

ΟἸαπᾶ]εν Ῥ. 224 56., Απαπᾶςθ]] Φευοπ 

Ῥε]ιπά 16 τὶδο ἴ]λο 6ΠΟΥ-οαρρεά 

6Πγε]ισξ Ὁ. 84 54.. αδία ΜΊηΟΥ τι. Ῥ. 18ο 

56.) ΕΘΠΟ 5 Αδία Ἠίπογ 280 54., Ἡ απηῖ]- 

{οι 1. Ῥ. 514 5ᾳ., Ώατίβ Απαίοϊίσα Ῥ. 

92 5ᾳ., Τομϊπαίο]εΒ Ῥ. 1. Ῥ. 252 Αᾳ., 

2585ᾳ. 3668 8150 ἴμοθ τίσσς 1η Τιαροτᾷς, 

Ρ]. χχχῖχ, Α]]οπι απά 815} ττ. Ὁ. 86, 

δα Βνοβοᾶα, ΡΠοῦ. 26---368. 

ΤῊΘ πιοᾶστηα ΤΥ ΙΒ παπηρ ἵ5 Ἠακί- 

Ἠϊβραχ, {Πο ΟἹα Οδ5016,᾽ οοττεδροπάῖπς 

1ο ἴπο τηοᾶργη «ἄτεεῖ], Ῥα]εόκαρίτο, 

8. 6ΟΙΠΠΠΟΏ ΏβΠΊΘ Τοτ {πο βἰΐζορ οὗ απ- 

οιεπί οἵδθβ; ΤιεαΚκθ Ῥ. 251. Όπ {8 

αποϊοπῦ αἶνο 1956]! {μετο 15 πο ἴοπη οἵ 

ν]]]ασθ; Ίο πιοᾶετη ΟἸΥ Ώοαπ]π] 15 8 

{ου πη]]ο5 ο. 

6 ΤμΠο Ῥοβίοη οὐ Τιαοᾶῖσθα ὑπ 

τθεροοῦ ο ἴπθ παἰρΏροτπτῖπςσ Εἴγθατης 15 

αοοπτα{ε]Ισ ἀοξοτ]ροᾶ Ὦγ Ῥήτπγ Ν. Η. 

γ. 29 'Ἱπιροβῖία, οβύ Τιποο Βαππϊ, 18- 

ἴοτα α[ηπαπ{Ιραξ Αβορο οὐ Οαρτο”; 568 

ΤοπΙπαἰοΠεβ Ἑ. 1. ὮῬ. 258. Β8ΡΟ 

κ (1. ο.) 16 ΤΟΥ͂Θ ομτε]θοΒς ἴῃ 5 ἆθ- 
βοτ]ρίίοη (οι 1 οαπ Ἠατά]γ ο, 85 

ΤοπϊπαίοΏοαβ 385ΊΠΙΘΕ, ἴπαῦ 6 Ώας 

τηΙβία]κεη οηΘ οὗ {Ἠθβο νο {γα δ 65 



18 στογ- 
Της ΡΥΟ08- 
Ρετ!{γ. 

ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗΕΣΡ ΟἿ ΤΠΕ ΙΥΟῦΡ. 

Ἠοϊσῃίς οἵ Οαάπνας, ἴμε Ιογ ιποιπίαϊπ Ῥαγγίετ γγΙοἩ βμαἲς Ιη 

ἴπο βου{Ἡ 5149 οἵ ἴλο τιαῖη ναἱΙεγ’'. Α ρίδοθ οἵ πο στεαῦ 

Ιπροτίαπσθο δὺ Ετεί, 16 πιαάε τρια αἰτιάες ἵηπ ἴμο Ἰαδέ ἀαγς 

οἵ ἴλα τεραΏ]ο απά απάεχ {ο εαγῃ]εςδί Οῶεατ5, απά Ἠαὰ Ὄο- 

οοπης, πο ΟΥ ἴητες σεπεταίΊοης Ῥείοτο ού Ῥατ] αυτοίς, ἃ Ῥο- 

Ρα]οις5 απά {Πτινίησ οὐ ΑΆΑιποηπσ 105 {απποις Ἱπλπαδιαπίς5 

4γ6 πιεηθΙοηθεά {Πο ηαπῃος οἱ 580Π16 ΡΙΙΙΟΡΟΡΙΕΤΕ, 5ορΏΙδίς, απά 

τΠΕ{οΤΙΟΙΔΩΒ, ΏΠΕΏ Τεπονπεά 1η ἰλεῖ ἆαγ Ὀαὺ [οτσοζζεη ΟΥ̓ 

αιηοδῦ {ογσοίίζεη πουν”. Ἠοτο {ο ΟἿ ῬΌΤΡΟΒΘ, ας α]αδίταμησ 

{πο Ῥοαδίεά Ὑεα]ίΏ απά ΡτοδρετΙγ οἵ {86 οΙγ, ΒΟ} αρρεατθᾶ 

85 α τερτοαιςὮ απά ἃ 5ὑαπιυΗπσρ]οσ]ς ἴῃ απ΄ Αγρορί]ε εγες’, ατα 

Όιο {αοΐς, ἴλαί οπο οἵ 108 οἰ Ζθηβ, Ῥο]εππο, Ῥεσαπης α Κίπσ απά ἃ 

[Ποὺ οἵ Κίηρβ, απά ἴΠαί αποίµμετ, Ἠ]ετο, Πανίησ αοοιπηι]αίεά 

ΕΠΟΓΙΙΟΣΙ5 θα ἢ, ῬεφπεαίΠεά 41} 15 Ῥτορετίγ {ο {με Ῥεορ]θ 

δι αἀογπθᾶ {ια ο σὺ οοδ0]γ οι/ής”. 

οὗ ΘΙ ρηποῖρα] 5018, ἃ5 Ὑε]] αξ {ο ιο [δου Π1γ οὗ λε εοαπῦτγ 

Το ἴπα σοοᾷ [οτίαπα 

ατοιπά, λα σεοσταρ]εΓ ίταθο αδοτ]θεῬ ὑπ 6 Ίπογθαςδθ απά Ρτο5- 

Ρον οὗ Παοάϊοθα. Τ]μα ταῖης οὗ Ῥαβ]ο Ῥα]]άϊπσς 501} Ῥεατ 

{65ίΙΠΙΟΠΥ ὮΥ ὉΠΘῚΓ ΠΌΠΟΙ απά ππασηΙβσσηοο ἴο ἴῃπο ραϑὺ στεαῦ- 

1658 οἵ {πο οἵίγ.. 

{οΥ 86 Τιγοὰβ 1[561}, ἐνταῦθα δὲ καὶ 

ὁ Κάπρος καὶ ὁ Λύκος συμβάλλει τῷ 

Μαιάνδρῳ ποταμῷ ποταμὸς εὐμεγέθης, 

ΜΉΘΙΟ ἐνταῦθα 16ἴΙΘΥ5 ἴο ὁ περὶ τὴν 

Λαοδίκειαν τόπος, απᾶά πηετο ὮΥ ἴπο 

Παποβοη οἱ πο βθαπα ση {1ο Μεβ- 

ΠΟΥ πητ5ῦ 6 Ἱπθοπάθα ἴ]ο ἹαποῦίοηἨ 

οὗ ἴ]ο εοπιθἰπεα 5ἴτθαπα οὗ ἴπο Ίποας 

δα Οαρταβδ. Οἱ ἰπο οοἱηβ οἵ Τι8ο- 

ἄϊοθα (ἘοΠα] πι. Ρ. 166, ἩΜΠοππεῦ τν. 

Ῥ. 329: 10. Ῥαρρ]. στ. Ῥ. “587, 590) 

{μ06 Ίποα απά Οαρταβ αΡρθαΓ ἴο- 

σοΐματ, Ὀεῖπσ 5οπιθπηθς τερτεδεπίθᾶ 

88 ἃ πο] απά ἃ ψ11ἃ Ῥοατ. ΤῊΘ Αδοραβ 

16 οτηϊ θα, οἴίμετ 85 Ῥεῖΐης ἃ 1655 ἵπῃι- 

Ρροτίαῦ βίγθδιη ΟΥ 85 Ῥεῖϊης 1655 «αρᾶ- 

Ρίο οὗ αγπιρο]ῖσαΙ τερτεδεπἰαῖοη. Οἱ 

πποᾶθεη {Υαγο]]θ6ι5, στα! (Ρ. 259), απᾶ 

αἰΐου Ἠϊπη Ῥοεοσ]θ (Ρ. 72), Ἠαγθ οΟἵ- 

ΤΟΥ] ἀεδοτιρεά πο Ροβϊ οι οὐ {πο 

ΒΙΥΘΑΙΗΡ, ΟΠαπᾶ]εχ (Ρ. 227), τα 516 Ὦγ 

Βίγαῦο, αηϊβία]κες πο Οαρνας ἴογ ἴ]ο 

ΤΦοἩ5 απᾶ πο Τιγοας ἴον {πο ἨΠεραπᾶς», 

ΤῊΘ πιοᾶθιηπ ἨὨαπιθ οὗ ἴπθ Ίποας 15 

Το]μονα]ς Ρά. 

1 ΤῊ 6 πιοᾶεγη παχηθ οὗ Οαᾶπιαπα 18 

Ῥαβθα-Ώαρῃ, “ΤῊΘ [αίμεχ οἱ πιοαη{βΙης.) 

3 ΒΙΩ8Ρο χΙ. 1. ο. ἢ δὲ Λαοδίκεια 

μικρὰ πρότερον οὖσα αὔξησιν ἔλαβεν ἐφ᾽ 

ἡμῶν καὶ τῶν ἡμετέρων πατέρὼν, καίτοι 

κακωθεῖσα ἐκ πολιορκίας ἐπὶ Μιθριδάτου 

ΒίχαῬο ἢουυβηθα 1π 

{ο πιο οὗ Απσπξίας απᾶ {ο θαγ]116Υ 

γεαι5 οἳ Τδοτίαβ. ΤἩο στοπῖης Ἱπῃ- 

Ῥοτίαποο οὗ Τιαοᾷ]σθα ἀαΐος ἔτοπι Ῥε[οτα 

{86 8σο οὗ Οἴσετο: 868 Ρ. 7. 

8 Βίταρο Ἱ. ο.: Ῥϊοςρ. Τιαςτύ. ΣΧ. 11 

6 τού, 12 8 τό; ΡΗΙ]οβίτ. ή. ΒΌρ]ι. 

Ἱ, 25; ἨῬοκμεΙι Ποοεί. Νιπι. εἰ. τι. 

Ρ. 162, 163 54. 
4 Ἐοτ. 111, 17; 866 ὈΘΙΟΥ͂ Ρ. 43. 

δ᾽ ΒἰταΡο 1. 6. Οπ 15 {απηϊ]γ 8566 

Ἐρ]ιοπιεγίς Ερϊρταρ]ίσα τ. Ῥ. 270 54. 

6 ΠῊ 9 γπῖης οὗ Τιαοᾶῖσθα, Πᾶν [ογπιθᾶ 

τοῦ Εὐπάτορος. 



ΤΗΕ 6ΠΟΒΟΗΠΗΕΣ ΟΕ ΤῊΝ 1ΤτοῦΡ. 

Νοῦ 685 Ἱπροτίαπί, απ {πτοπίης Ποῦ οη {Πο Αροβίο]ο 
Ἠ]δίοτγ, 15 {πο Ῥο 108] βίαῦις οὐ Ἰμαοάῖσα,. ἀϑία Μίπου 

απάεγ Όλο Ἡοπιαὴς γα» ἁῑνιάθά Ιπίο ἀῑδίτιοίς, θαεὮ οοπιργῖς- 

πας βονοτα] ἴοΝης απά Ἠανίης 105. ομίεί οἳῦγ, ἴῃ ὙΠΟ ιο 

οοατῦ Ὕθγο Π6Ι4 ΠΟΤῚ πιο {ο πιο Ὦγ {πΠ6 Ρτουυηβαἱ ΟΥ 

Ἰεσαῦο οἵ πο Ῥτονίησθ, απά ΠΟΥ {πΠ6 ἴαχος {ποπ {πο 580Ὁ- 

δὴ οὗ ἴ]εςο Ῥο]ἶσα] ας- 

στεσαῦες πας δύνα 1ῃ Τατ οοπυεπέις, ἴῃ (τεε]ς διοίκησις--- 

δι ἴθγπι αἲίογννατάς Ἰογγοιγοά ὮΥ {πο ΟἸ γι ϑύϊδη ΟΠαΤΟΠ, Ῥεῖης 

οτζιπαίθ ον Ὕθδταο οο]]αοίαεςἹ. 

αΏρ]εά ἴο α 5Ιπη]]ατ οοεἱαδιαρί]οα| ασστεσαίθ, απᾶά {ιβ παία- 

τα]]δεᾷ ἴῃ {ιο Ιαπσιασε5 οἵ ΟἨτιβίεπάοπα 85 ἀἱοος. Αἲ ἴ]λο 

πεαά οἱ πο ποδῦ Ἱπιροτίαπύ οὗ ἴπεςθο Ῥο]1έ]οα] ἀἱοςθςδθς, ἴ]ε 

«Οιθγταξίο οοπγεη{Ιομ᾽ ος “]ατίδάΙοῦίοη,᾽ 5 16 νας σα]]αά, οοπι- 

Ῥτίδίησ ποὺ Ί6β μαι ἰγοπίγ-ῆνο ὕονηβ, βίοοά Ἰμαοῖοσα”. 

Ἠεταο ἴῃ πιο Ῥαςδῦ (Ἴσετο, α5 Ῥτοσοηςα] οὗ ΟΙ]οία, μὰ ΠοΙα 

Ἠί5 οουτοῖς ΒΙΠΟΥ αὖ ρἰαίεᾷ 

ἴπο απατΙγ οπί οὗ νΠΏϊοἩ Πο πιοᾷρτη 

ἴον οἱ Ώοαπίσ] 15 Ῥα{. Ὑοῦ ποὐπΙ{ῃ- 

βαπάΊηπσ ἴμθδο ἀερτεάαβίοπβ {Πεγ 816 

5.11 τοι οκίεηβῖτο, οοπρτϊθίησ 8 

ΑΠΠΡΠΙΓΠΕΒΙΣΘ, πο οὐ {ητερῬ {Πθαίτας, 

«η ααποᾶποῖ, εἴο, ἜΤΠπο απιρΠΙΠεΒβίτθ 

πας Ὀυ1Πὺ Ὦγ [86 πιππῖβοθηςθ οὗ ἃ 

οἴμσπαοπ οἱ Τιδοάϊοθα οπΙσ ἃ ἴθ Ὑ08 78 

α1ΐετ δύ Ῥατπ] υτοῖθ, 85 {πο ΠηβοτρίοηἨ 

{ερ βοβ; Ῥοθοκὴῃ 6. 1. πο. 3035. 8360 

θβροσἰα]1σ Ἠαπα]ίοη 1. Ῥ. 515 8α., πο 

ἄεδοι]ρεςβ ὑπ 6859 ταῖηβ αξ «Ῥοεατίησ {Π6 

βίδιηρ οἳ ΈῬοπιαπ εακἰπτανασαπςοθ απᾶ 

Ἱακατγ, ταῖῃει ἴΠπαη οὗ {Π6 βὔειη απἆ 

1ηβββΙνθ 5οΠᾶ1{γ οἱ {πο ἄ1οςΙΒ.᾽ 

1 5866 Ματαπατᾶῦ Πὐπιίβε]ιε δίααίβ- 

πυδγιυαϊιη τ. Ῥ. 265 Εα. 

3 6ο Οἶο. αὦ Αἰ, ν. 21, “1αϊρὰ5 

Ἠουγπανγς .., Τοπ ΙΠΡΟΠΙΕΥΑΊΠΗ αΦ6ΥΘ 

Τιαοᾶίσθερ ΟἰΡγταΙσατα, τι {ο 16- 

ΤΘΥΕΊΠΟΘΒ ἴῃ ἔῃθ ποχὺ ποῖθ: 6ΟΠ1Ρ. 8150 

Ῥμηπ. Ν. Η. ν. 29 'Όπα (Ττ]βα]οὐ]ο) 
αρροΠαίατ Οργταᾶσα. Ίρεαπ ᾖ{. 6. 

ΟἼργτα) ορρίάαπι Ῥμτγσία 68, Οοη- 

γϑηϊπηὖῦ 60 καν οἰν]ίαίθβ, οε]εβαγιῖπια 

πτρο Τιδοαϊοθδ. 

6ο85οη5 Ποσ]κθοά 5ι1{οΙ5, δᾶνο- 

Ῥοβῖάθβ 6Πθβο Ῥαβ58665, ἴδβμπποηγ 18 

Ῥογπο ἴο {πο Ἱπιροχίαπορ οἱ ἴ]ο Ο19Υ- 

γωθῖο 'οοπγεηίβ’ Ὦγ Βίαβο, κ, 4 

8 17 (Ρ. 621), ἐν ταῖς μεγίσταις ἐξετάζε- 

ται διοικήσεσι τῆς ᾿Ασίας ἡ Κιβυρατική. 

Τὸ “111 ὍΘ ΤΟΙ ΘΙ ΡΟ θα 16ο ὑπαὺ Ἠο- 

7809 51η6165 οὖ {πο Οἱδμγαΐίοα πιεροξία 

(Ερῖβι. 1. 6. 33) ἴο τερτοβεπύ ΟὐἹθηΐαὶ 

ἱταᾶθ Ρ6ΕΠΘΤΥΑΙΙΥ. ΤἨθ Ἱπιροτίαπορ οὗ 

Τιβοᾶίσεα ππαγ ο 1 θυ θα ἴτοπα {ο [αοῦ 

{μαῦ, ὕποτρ] ἴ]πο ππῖοη Ίγας παπιθᾷ αἲίοτ 

Οἶργτα, 105 Πεαά-απατίους Ἱπεγθ ἴΤΟΠ1 [Π8 

Ἠγαί ἢχρα δὖ οὐ βοοΏ α[ἴογπαγάς ὑγ8η8- 

ξουγϑαᾶ {ο Τιδοάϊοθδ. 

9 Βε6 Ζ Ἔαπι. Ἡ. 17, 111- 5, 7, 8, 

1π. 28, ΧΙΙ. 54, 67, ξὺν: 25 ΟἿ᾽ 411. ν. τό, 

1; 29, 21: Νὶ" 1, 2. ἢ. σι γιδιῦδα 

Τιαοᾷῖοεα, ΟΠ ΒΘΥΕΤΑΙ οοζαβΙΟΏΠΡΒ, ΒΟΊΠ6- 

πιθρ τηα]άηπσ ἃ Ίοπς είαγ ἴμςτθ, απᾶὰ 

τοὺ α Τοπ οἳ 15 Ἰαίίοτ αΤθ τυ θη 

Ίπαποθ, ἈῬ69 θβρεοῖα]]γ 18 αοοοππιῦ οὗ 

Ἠ1β ποτ] {Π 676, αὐ 411. νἱ. 2, ΄ Ἠος ἴοτο 

αποᾶ οσί εκ Τά41Ρα5 Ἠερτπατ]ϊς Τιαοᾶίσθεν 

δα Καϊεπάας ἸΜαϊα8 οπΙΠΙΠη ἀἱοθοθ- 

ΒΙΌΤΩ, Ῥγεροτ Ο1Ποίεο, πηταδῖα απςβ- 

4απι οβιοπηας; 18 πια] οἰνίίαίας, 
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118 ρο]]- 
οα] ταης, 
α5 [6 
οαρ1{1] οὔ ἃ 
Οογυυθ)ιέιι8. 



Τίβ τε]1ρῖ- 
ος ΜΟΓΙ- 
581}. 
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σαΐ65, οἰετί, 5πετιῇς”-οβσατς, {ας-σο]]θσίοι5, ῬΙδαβαΓο-βοςΚ6ΤΒ, 

οουτ{16ς----α]] ἔλοδε οτονάς ποπ Ῥηδίποςς ΟΥ̓ είδατε ΟΥ̓ ΡΟΪΙΟΥ͂ 

ΟΥ οιγοβΙέγ πγοι]ά ἄταν ἰοσεί]ιετ τόση ἃ θα! ὑπ απἆ Ῥοριι]οας 

ἀῑδίτιοῦ, θη πε τερτεδεηίαίΊνε οἱ ἴπε Ίαν απᾶ ἴπε πια]εςῦγ 

οἵ Ἠοπιε αρρεατεά {ο τεοεῖνο Ποιηδρθ απά {ο Ὠο]ά 15 αβδιπο]. 

Το {815 Ῥοβίάοη α5 λε οΏῖεί οἵίγ οἵ ἴπο Οιργταίϊο απῖοη ἴῃο 

ΙΠΒΟΥΙΡΕΙΟἨΠ5 ΤῬτοβαΏΙγ τείετ, θη ποὺ δίγ]ο Παοάῖοθα {Πε 

ἐπηείτορο[ςβ”.. Απά 1ῃ 1085 ππεχοροµίαη της πο 8566 ΑΠ 

εχρ]απαίίοη οἵ {π6 ἰδού, ὑπαὶ ὅο Ἠαοάϊσεα, α5 ἴο ἴπο οεηίτε 

οἵ ἃ ΟΠτιβάαη ἀἴοοθδθ αἱδο, ππαπος {π6 1} ἸΙαυίεις νου τοα- 

411γ Ὄε οἴτοπ]αίεά απποηπς {Πο πεϊσηρουτίησ Ῥτοίμεγῃοοςβ, ὕννο 

Αροβί]ο5 αἀάτεςδεά {λεπηδε]νοδ 1Π Βιιοσθδδίοη, {Πο οπε υπῖθησ 

ἴποπι [18 οαρίνιγ ἴθ Ῥοπιθ», {π6 οἴλποτ [οπι Πῖ5 οχῖ]ο αἲ 

Ῥαΐπιος”. 

Οµ {ο το]Ισ]οις5 ΥΟΙΣΏΙΡ οἱ Παοά]οθα Υετγ [1{{16 αρεοία] 1η- 

{ογπιαέ]οη οχῖςίς. [{5 ἰπζε]ατγ ἀθεΙίγ Ίνας Ζοα15, πγ]ο5δθ σιιατάΙαη- 

510 πα Όεεη τεοοσπῖδεά τη ΤΏΙοβρο[15, ἴ]ο οἰάετ ηαπιθ οἱ {88 

οΙ{γ, δ πο, Πανίπς (αοοοτάΊης {ο ἔπο Ίεσαεπά) οοπηππαπάεά 108 

τορι]άϊπο, Ίνας οοπιπιθπιοταίεἆ οἩ 105. οοἵης νηθΏ πο 5ΙΤΠάΙΩΘ 

Οεσαδίιοπα]]γ Ἠο 15 αἱδο οα]]εά 5615, ἃ {1018 πῃ]ο]ι 

Ῥοτ]ιαρς ταρτοάἁςσθς ἃ ΒγΤίάΠ Θρι ποὺ οἱ {115 ἀεΙίγ, ΄ε τη]σΏ{γ. 

1 {815 πἰεγρτείαἴΙοη Ὀ6 οοττθοῦ, γ πᾶν ἃ Πηἰς οὗ οοΏΠΕΣΙΟΠ 

Ῥούνθοη Ταοάῖσθα απἀ ἴμο τεῄσ]ίοης οἵ {π6 {ατίπετ Εἰαβύ---ἃ 60Ἡ- 

ποχίοη αγ {Τοπ Ἱπιρτορθαρίο, εοηδιάθηησ ὑμαὺ Ταοάισθα γγαβ 

Τ,βοάΙοσΏ ας». 

οἵο,  Αἰιοσοίμος Τιϑοάϊοθα 8566ΠΠΒ ο Ῥ.1δ4. 10 Πα Ἰοβὺ 105 οεἴαῖπα] 5ΕΩ56, 

Ἠαγο Ῥοσυπ. βεοοπᾶᾷ ἴῃ ΙπροτίβποῬ {ο 

ΠΟΘ οἱ 86 οἶδῖες ἴῃ Ἠ]5 Ῥτονίπσθ, εΧ- 

οορ6 Ῥετηαρς Ταγβ1β. 83.866 8ἱβο {ῃ6 

πούϊο6, νι ΤΥ. Δοῦ. 11. τ. ὁ. 30. 

1. Το ἀθβογιρίῖοη πἩῖοὮ Ώϊοηυ ΟἾγΥ- 

βοδίοπι οἶνες 1η Ἠ]5 επ]οσγ οἳ ΟεΙαπο 

(Αραπιεα Οἱροίαβ), {Πο πηείτορος οὗ 

ἃ ποϊσμλοατίης ’ ἀἱοεσεβῖς,᾽ 6ΠΒΡΙ6ΕΒ 5 

{ο τοθα]15ο {88 «ΟΠΟΟΆΥΑΘ ΝΠΙσἩ ϱα{]ετ- 

ο {οσείποτ ον ἴμθξε οοδαβῖοηςδ: Ογαΐ. 

ΧΧΧΥ (1. Ρ. 60) ξυνάγεται πλῆθος ἀνθρώ- 

πων δικαζοµένων, δικαζόντων, ἡγεμόνων, 

ὑπηρετῶν, οἰκετῶν, κ.τ.λ. 

3 ΟἨ {πὶ8 ψοχα 5εο Ματαπαταῦ Ἱ. ο. 

8.5 ἔ]ιο πποί]εν οἱ οὗ ἃ 6ΟΙΟΠΥ. [,80- 

ἄἱσορα ἶ5 βἰψ]εᾶ /πιείτοροβ’ οἩ ο 

οοΙης, ἨΠοππεῦ 1Υ. Ρ. 321. 

ὃ 0ο]. Ίν. τό σι {π6 ποίθβ. 866 

αἱ5ο Ῥε]οπ Ρ. 327, απᾶ ελα Ἱπἰτοᾶαοίίοη 

{ο 1Π6 Ἐρίεί]ο {ο {119 Ἐρῃθβίαπβ. 

4 Ἠθγ. Π]. τή. 

ὅ 96ο Ἐοκ]α] τπτ. Ῥ. 150 84. (ρ8ββῖπι), 

ΜΠοηπεί 1π. Ῥ. 315 5ᾳ., 10. Βαρρ]. ΥΠ. 

Ρ. 578 5α. (ραβείπη). Τη {πο οοἶη5 οΟΠΙ- 

πηθηοτα {ης αη αἱΠαπορθ ὙΠ ΒΟΠΊΘ 

οὔποθ οἵςγ Τιαοᾶῖσθα 15 ταρτεοδοπ{θᾷ Ὦγ 

Ζθαβ ; 6. 5. ΜΠιοππεῦ ἵν. ΡΡ. 320, 324; 

331 86.» Βαρρ]. Υπ. Ῥρ. 586, 580. 
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το[οαπάεὰ ὉΥ ἃ Θγταη Κίπσ απά 16 που απ]]αΙγ {ο Ίανο 

αἀορίθᾶ 5οπιε {εαθαχος οἱ τὴ ΥΟΤΡΗΙΡ”. 

2. Όπ πο ποτ οὔ ἴἶιο ΥαἱΙ6γ, ορροβιύθ {ο πο αΙορίηςρ 2. Ἠτπσλ- 
. . . . . ΡΟΙΙΒ. 

]]6 ΒΊΟΝ πιατ]ς πε 5106 οἵ 1αοᾶῖσθα, 15 ἃ Ὀτουά ἰθν 8] ἴεγγασ Τίς αἰίπα- 

Παβπο οαὐ [ποια ἐπ8 πποπη(αίη 5146 απά ογεγΠαπσῖησ {ο Ῥ]αΐπ ον 

Οµπ Οδ Ρἰαίθαα ατοθ βοδύςογθα 

Τῃο πιοαπίαϊη5 αροη ΥΙΟ 

ἢ αἱπιοδῦ ργθοιριίοιιβ 5168. 

ἴπο γαβϑὺ ταῖης οἵ ΗΤΕΒΑΡΟΙΗΒ”. 

Ἡ αὐιῖῦ οοσΙΡΥ ιο Ἱγεάσο οὗ στοαπά Ῥείπεεη ἴο Μααπάοτ 

απᾶ πο Ίμοις; Ὀαῦ, 5 πο Μααπάαι 8Όονο 155 Ἰ]αποῦῖοἨ 

ὙΠῸ {Πο Ίμγοις Ῥαβςαος {Πτοισῃ ἃ ἨςΙΤΟΥ ταΥΙΠΘ, {ευ Ῥ]απᾶ, 

1 ΔΟΕΙ͂Ο ΟΥ ΔΟΕΙΟ λδοδικεών. 8366 3 Ἐον ἀθβοτιρίῖοπς οἳ Ἠίενταρο]ς, 

Ἰαάάϊπσίοη ἸἼογήασε επι Αδίε ίποιιγε 

αι Ῥοϊπί ἄε υιο Νιποβπιαίίφιο (ῬατίΒ 

1853) ῬΡρ. 25, 26 5ᾳ. Μτ ὙΓαάάιπσίοη 

πἀορί5 ἃ βπσρεδίοπ οοπιπιαπ]σα{θᾶ {ο 

Ὥϊπη Ὦγ Μ. ἆο Τιοπσρέτίετ ὑπαῦ {Π15 

ψογᾷ ταρτεξεπ{β {πο Αταπιαῖο δὲ ΤΙΝ) {16 

ΒίΤοἨΡ, ΤηΙΡΗΤΥ;᾽ ΒΘ αΏΡεαΙ5 8150 1π 

186 Αταδίο «ΑπίΣ, ΤΠΙΡ τίοπ ραϊπβ 

ΒΟΠΊΘ οοπβγπια{ῖοη ἴτοτη ἴπθ ἴαοί, ποῦ 

πιθηΜιοπθᾶ Ὦγ Μὺ ἸΠαάαιπσίου, Οιαῦ 

"Αὰζος π88 85 δριμὺ οἵ ἴπο Αταβ οἵ 

Ῥάεβρα: οπΠαπ Ογαΐ. ἵν ; οοπαρ. 0116- 

ἴοῃ ϑρῖο. ΦΥ. Ῥ. 8ο, αηπᾶ 5660 Τιαρατᾶς 

«εδαπιπι. 4ὐ]ιαπα]. Ῥ. τό. Οἱ {με οὗ νου 

παπᾶ [πι ῬΒΠοαπαϊδ]ο που εἱ5οπ]ενο, 

πηθη αἀορίεά Ιπίο ἄτοε]ς οὐ Τιαδίη, 15 

νΥ ΘῈ ΓΑ ξιζοςου Ασΐσα5: 586 ἄατγαοσςί [ἢ 

[86 Ατο]ιώοϊοφία ΧΙΙΠΙ. ἢ. 45 Τγτιο Βεγ- 

ΜπηΙο Αἴίσο,᾽ απᾶ Ῥοεοἷ] Ὁ}. Ιπδογ. 

0503’ Αζιζος᾽Αγρίπα Σύρος. Μ. ἆθ Τιοπδ- 

Ῥύότῖετ ο" σι» {6 αμεγπα/ίνο ὑπαὺ δοεἰς, 
1.6. ᾿Ασίς, 15. οᾳαϊνα]οηί {ο Ασιατικό. 

Απ ορ]εσθίοηα 1ο [Π18 νίθιυ, βἴτοησοχ 

ἴῃαπ {μοβθ πχροᾶ Ὦγ Μι Ὑ/αάάιησίοι, 

15 {Πο {αοῦ {]ιαῦ ᾿Ασίς 56ΕΠΙΒ οπ]γ {ο ὈΘ 

τιϑοᾶ 35 α {οπήπίπθ αζ]εοῆνο. Μ. 

Ἠρεηαη Ῥοϊηίβ {ο {π6 ἔδβοὺ (παί {ἐΠίς 

ΖεΥΟ ΔΟΕΙΟ 15 τερτθδεη{θᾷ πι Ἠ]8 

Ἠαπᾶ οἩη ἴ]ο ΠΟΙΉΒ οὗ ἃ σοαΐ, απᾶ οἨ 

(πο βἰγεπρίῃ οὗ {15 οοἰποϊάςησο πγοι]ᾶ 

{4εΠΗΙΥ Ἠϊπα γη “{μ6 Αζαποὶ οἵ {με 

Βεπαῖίες (Φαἶπί Ῥαμῖ, Ῥ. 3590), ἴποιρ]ῃ 

(γα Ι]οη απ οτίποσταρ!Ἡγ 8111 Ροϊπό {ο 

5οπ16 οὔμογ ἀθτίναβίοπ οὗ Α747ζο] ῤ ΤᾺΝ 70). 

866 ῬπηϊίἩ Ῥ. 245 864., ῬΟΘΟΟΚΘ Ῥ. 75 

Βᾳ., ΟἸΔΉΘΙΘΥ 220 8ᾳ., Αταπάς] 8ευοχι 

6Πιγα]ιε Ὁ. 79 8α., Ἠαται]ίοη ϱ. 517 

54., Ἐθι]οπ5 Αξία }ἨΜΐπον Ῥ. 283 56. 

Έοτ πο ἰταγετίπθο ἄεροβίβ 566 68Ρ6- 

οἶα]]γ ἴπο ἀεξοτιρίοιπ απᾶ Ρρ]αΐοβ ἴῃ 

ΤοβΙβαίοβεβ Ῥ. τ. Ρ. 245, ἰοσαίμου πα 

{μθ τνίοπς η Τιαροτάθ (0]. ασχκῆ--- 

καχν]), απᾶ ἈΒνονοᾶα (ρῃοίορυ. 41 

-ᾳατ). ΤΟΙ Πα οἱ ταρεαίαᾶΙγ 68118 

{Πο ΡΙαδοθ Ἡϊθετορο[μς: Ὀταίς ΕΦ ἔοτπη, 

{ποασ] οοπιπιοπ]γ πιο οὗ οἴ]ιαι {ους 

(566 ϑίθρῃ. ΒΥυΖ. 5. ν. Ἱεραπόλις, Τιεα]κθ 

Νωπι. Η οἴϊ. ϱ. 67), αΏρεΒΤΒ ποῦ {ο οσο 

88 ἃ ἀθβισηπαίοηπ οὗ {ιο οἵςγ οὐ {Π6 

Ίιγοιβ, πΠΙΟἩ βεετης αἱ γα» ἰο Ῥο υτίή- 

{οπ ἨΙθγαβρο]ςβ. Το οι ᾷσαοης ΠΟΥΕΥΘΥ 

ΑΥ6 ΒΟΠΊΕΠΙΤΠΘΑ σα]]εᾷ “Ἱεροπολῖται ΟΠ 

{Πο οοἵΠΑΒ, 
ΤῊΘ τη θυ πατηθ 18 ρῖτει ἀῑπετοηῦ- 

1 Ὦγ πανε]]εγβ. Τύ 18 σοπετα]]γ οα]]οᾶ 

Ῥαπιροπ]ς-Κα]οβαῖ, 1.6. / οοζοη-οββί]ο, 

ΒΕΌΡΡΟΒΘα {ο α]]ιάς {ο [Π6 αρρεαχαποθ 

οὗ {πο ῥεἰτηασξίοπς, ἔποπρἩ οοὐξοῃ 15 

6ΤΟΥΝΏ ἴῃ 61ο παϊρροπτ]οοᾶ (Παπα]ίοπ 

1. Ῥ. 517). 9ο Βυθτῃ, Ῥοσοσχκο, Οπαπά- 

16, Αταπάε!1, Τοπιμαίο]αῖ, Ὑγαᾶάπς- 

ἴοη, απᾶά οὐπειβ. Μ. Ῥεπαη ΒΑΥ5 

«ΤαπιδοιΠι, οὐ πο Ῥαπιθοις, Καῑσρεί 

(δ. Ραιῖ Ῥ. 357). Ἰαροχᾶθ στοβ {116 
ποτά Ἰαπιθοι]ε ἴθ Βοπιθ Ῥ]8οθβ απᾶ 

Ῥαπιθοιι]ν η οἴῃθτβ; απᾶ Τιθαίο ΒΑΥΒ 

«ἨΠἰεταρο]β, πον ομ]]οᾶ ἸΤαδή-Καῑε 

ΟΥ̓ Βαπιυι]ι-Ιζαἶε” (Ρ. 252). 
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Ῥοιηατ]ς- 
8016 
Ῥηγεῖσα] 
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Τ]ηοϊτ 
το]αὔῖοπι {ο 
{188 ΑΡΟΡ- 
1ο]]ο Ἠ1β- 
1οΥΥ. 
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ΨΊιΟη 566Ώ {ΤΟΠ ἃ ἀἰδίαηπσθ, ὙΠίΠ πο Ίοβ]ετ ταΏσαο οὗ ἴπο 

Μθβοσίς ΠΟ ονεγμαησς {πα τἱσὴῦ Ῥαπ]ς οἵ ἴμο Μαβαπάετ 

αἱπηοξί {γοπα 155 5οιγοθ {ο 105 οπἹροιςοΏιτο, απά {ογπι πιῇ τὖ 

{πο ποτίΠετη Ῥαττίεγ {ο {ο νίθν;, ἃ5 ὑπ Οαάπιπς ταπσε (068 

Της 

Ἠιθταρο]!5 πιαΥ Ὀ6 5814 {ο 116 ογεΓ ασαϊπεί ἨΜεσοσ5, ἃ8 Ταοάίσθα 

{ῃθ οιίμετη, ο Ῥτοιά ΥαΙΙ6Υ εἰτείομιησ Ῥείποεῃ. 

1165 ουεγ ασα]ηςδε Οαάπηας". 

Τὸ 15 δὖ Ἠιεγαροῇς ἐπὶ {Π6 τοπιατκαρ]ο Ῥηγεῖσα] {θαίατος 

πΠΙο] ἀῑδησαΙςΏ ὉΠ 86 Υα]εγ οἵ ὑπΠ6 Ίγοις ἀἱδρ]αγ ὑπθυβθῖνθϑ 

ἴῃ ἴῃθ Εα]]εςύ ρουίβούϊοη. Όνετ {π6 βίθθρ ο]Ιβ5 νΠΙοἩΏ 5αρροτί 

ἴιο Ρἰαΐοαα οἵ {ο οΙογ, {ππηρίο οαδοαἆες οὗ Ῥατο πηϊίε 5ίοπθ, 

πο ἀεροςιῦ οἵ οα]σατθοας πηκίέοτ {ποια {πο βίτθαπης ΒΙΟΙ, αἴΐετ 

ὑγδυθυβίηρ {5 ὌΡΡΟΥ Ἰονεί, ατα Ῥτθοϊριαζεά ουεχ {με Ἰεάσα 

ἰηΐο (λα Ρρ]αῖπ Ῥεπεαίῃ απά α55ΙΠ1θΘ ἴΠο πιοςύ {απίαςζῖο 5εΏαρος 

ἴῃ {λαΙγ ἀθθοθηζ. αὖ οηθ {πιο ογεγμαησῖησ 1Π σογη]οθς Ππησεά 

γι ςἰα]αοῦϊζες, αὖ αποίἸετ Πο]]ονθά οιῦ ΙΠίο Ὀαδίης οἱ Ὀτο]κθη. 

αρ ὙΠῸ τιάσθς, ἴΠαγ πατ]ς {Π6 5106 οἱ [886 οἷ αὖ ἃ ἀῑδίαπορ, 

ο]]θίεπῖησ οα πο τηοπηΐαϊη- 5146. {1 {οαπιῖης οαἰαγϑοὺβ {Γοζθη 

1η ἴμο {α]1. 

Βαὺ ἴον {νο Ἱπηππεάϊαία Ἠ]βίοτγ οὗ δὲ Ῥαα]5 Ἠριδί]ος ἴῃο 

οἰχι]κῖησ Ῥεαιιίγ οἱ ἴπο 8ΒοθεΠ6ΤΥ Ἰαςδ πο ναἰαθ. [Ι͂ὺ 15 ποῦ 

Ρτοῦαβ]ο (παῦ Ἠο Ἰιαά  νιδιίοά {Π15 ἀῑδίιοῦ ἤθη πο Ἰευύετς 

Ἴμετο 16 

οὐμοιν]δθ, 6 οαη ΠατάΙγ 5αΏροςδο ἰ]αῦδ, δα ποθ απάετ ΥΠςεΙγ 

ἰο {ῃ6 Οοἱοδδίαπ5 απᾶ Τιαοάισθαπς πθτο συ θη. 

ἀϊποτοπί ΠπΠασηςσθς απἀ οσσοαρ]θᾷ ἢ ἆθερεγ απά ΠΠΟΤΘ 89Ώ5ογβ- 

Ἰαᾶ Ἠϊπιβο]ξ υἱβι θα ἴπΠο Ῥίασο απᾶ 

χητιδῦ Ἠατο ΚηοπΏ ΠΟΥ 16 πας βἰὐπα{εᾷ. 

Βοπ1θ πποᾷετη ἔταγε]οτ5 Ἠοπετετ (9.6. 

ΟΜαπᾶ]ετ απᾶ Αταπᾶσ]]) ρας οὗ ἴμο 

1 ΘίΤΑΡΟ ΧΙ. 4. 14 (Ρ. 62ο) 38478 

ὑπερβαλοῦσι δὲ τὴν Μεσωγίδα...πόλεις 

εἰσὶ πρὸς μὲν τῇ Μεσωγίδι καταντικρὺ 

Λαοδικείας Ἱερὰ πόλις, κ.τ.λ. ΗΘ οαη- 

ποῦ πΊθαν ὑπαὺ ἨΙεταρο]1β νγαβ βιὐπα ρα 

ΠηπηεζΙα{ε]γ ἴῃ ος Ὦγ ὑπ ΔΙΘβορβ (ἴοὸυ 

{886 ηπαΠ1θΘ ἆοθβ ποῦ 566Π1 6Υ6Υ {ο Ὀ6 8ἃΡ- 

ῬΡ]εᾷ {ο ἴπο πποιπίαίης Ῥεύπεσι ἴμο 

Ίσοι5 απᾶ Μααπᾶετ), Ὀπὺ ἐιαῦ νι 

χθβροοῦ ἰο Τιαοᾶίσθα 15 βἰοοᾷ οτε ἃ- 

ραϊηβί ἴ]ο Μοξορῖ5, 85 1 Ἠατο εχρ]α!η- 

οἆ 15 ἵπ {86 {οχῦ. ΤῊΘ υἱϑὺ ἴῃ Τιαροτᾶθ 

(ΡΙ. χχχῖχ) 51ΟΥ {16 Δρρθᾶσϑῃοθ οὗ 

Ἠιεγαρο]β Έοπι Τιαοᾶῖσρα. Βίταῦρ 

Ῥ]αΐεαα οὐ Ἠϊεταρο]5 48 ρατῦ οὗ ἴπο 

Μεροσί5. Βίαίσετ (οἴοβδεγ Ὁ. 33) 

σαῦ5 οταν ὅπ ἀἰββοπ]ν ὈΥ ἰταηπβ]α ης 

Βίγαβο)8 ποτᾶβ, «πθαχ. {πο Μοροσίς θαὺ 

οἩ ἴ]ο ορροβῖίθ 5146 (1.6. οὗ ἐμ Μα- 

απάσ) 18 ἐμ Τιαοᾷίσοραιπ Ἠίεταρο[β” 

(ο ἀἰειπσαίςδη 10 ἔποπα οἴμειβ οὗ {μα 

8716); Ὀαὺ καταντικρὺ οπηποῦ 9 

βοραταίθᾷ τοπ Λαοδικείας ποὺ 

νἰο]επςθ. 
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Ίπσ {λοισ]ίς, ε Ἱνοι]ά πᾶν 5Παγθα ια επΠαδίαδηι ΥΥΠΙΟἨ 15 

ΦΟΘΠΘΥΥ Ιπβδρίτος 1η {ο πιοᾶθγη {πανα]]ετ. δα τν να] σῖνα 

ἃ γθα]ίγ ἴο ος οοποθρίίοης, 1; νο ΟΥ̓ {ο Ριοίατο {ο οι15ε]ναβΒ 

νο οχίοιπα] {εαίατες οἵ ναί οἱϐγ, νι μῖοὴ πὰ ἀεδαπεά Ῥοΐοτθ 

Ίοπσ {ο Ῥθσοπιθ ἴμαο αἀορίεᾶ ποῖὴθ οἵ. Αροβίϊε απά οὔ]α 

Ῥειδοπα] ἀΙδοῖρ]ες οἱ Ὁπ6 Τιοτά, απά {ο ΡΙαΥ α οοπδριοιουβ ρατί--- 

φοοοπά Ρετ]ιαρς οπ]γ {ο Ἐριεσας-- ἵπ ὑπ Πϊκίοτγ οἵ ὑπ6 ΟΠάΥοἨ 

ἀπτίησ 6Π6 ασες ΙΠΤηΕΚΙαΡεΙγ δαοσθεάἶησ {Π6 ΑΡροβί]ο8. 

Τά] Τιαοῖσθα, Ἠ1οταρο]β ἵνας αὖ ἰλῖς πιο απ Ἱπιροτίαπῦ ΗΙοναροῖ(8 

απᾶ ἃ ογοψ/!ησ ο1γ, λοισῃ ποὺ κα Ἰαοάίοεα Πο]άϊπςσ τηθύτο- ας αν 

Ροϊέωη ταπῖς. Ῥοριάθρ ὑπ ἐπαάο ἴῃ ἀγθά Ἰοοίδ, ουσ 1 Ρλόδ- 

ειαγοά ἴῃ «ΟΠΙΠΙΟΠ γη ἔλλο πεϊσ]ιρουγίησ {ογης, Ὁ Πα αποί]ιθΓ 

βοιγοθ οἱ νεα] απἀ ῬγοδρεγΙγ Ροου]αχ {ο 1156. ΤΠ 6 δίτοαπῃς, 

{ο το {Π|6 56ΘΠΏΘΙΥ ομ/65 ἴμα τεππαγκαθ]ο Γεαίατος αἰτοαὰγ 

ἀθδοτῖρεά, απο οπάογθᾶ νι να]ααῦ]ε πιθάΙοίπαΙ α81{168, 

ν]]ε αὖ ἴλο 58Π16 {Ἴπηθ {ΠΘΥ αγα 5ο οορίοας ὑπαῦ {ο αποϊοηί 

ΟἸΌΥ 15 ἀθβου θα ας {π]] οἱ 6οἡ-πιαάς Ῥαΐμς”. Απ ΙηβογΙρίίο, 

501] Ἱερ]ρ]ο απποησ πα τα1ηβ, οε]εργαῦος ὑΠ|6 1 νιτύαος 1η Ἠετοῖο 

γειςε, ἴ]ας αροδίτορβΙζίης ο οΙΥ : 

Ἠα]], {αϊτοςί 5011 ἴῃ 8411 Ὀτοαά Αίας υθϑίτη ; 

Η 81], σοϊάθῃ οἱ, Παρ αἰϊνίπθ, Ῥεάςο]κ 4 

ΙΙΙ Βοπ]ης 11115, ἐπ ν 16 1615, 

Οοἵης οἵ Ἠ[ογαρο]ς {οο ατα χύδην οἱ νατίοις ἴΥραδ, οἩ Ισ 

ᾖΛΏβοπ]αρία» απά Ἡγσεία αρροατ εἶμει ΑΙΠΟΙΥ ος {οσοίμοτ", 

Το {815 {αβμίοπαρ]ο Ἰναϊεγιησ-ρ]ασς, ἴμας {ανουτεά Ὦγ παίύατο, 

«θεος οὗ Ρ]δαβιτε απ 6οαΚετ5 οἵ μα] 811 Ίνοτο ἀγα. 

Το ἴἶιο αποἰθηῦ πιασπΙΠοεπος οἵ ἨΗΙεταρο]15 105 οχίαη{ ταΊη5 ΤῊΘ τηαρ- 

Όσατ απηρ]θ ἰδ5βίπιοηΥ. Ἀοτθ {ανοιτεὰ απ Ταοᾶῖσθα, 16 Ἠαβ ἘΠῚ ἘΠῚ 

ποῦ ἴῃ [5 Ἱπιπιθάίαία ποίσῃ ουσμοοά ΔΠῪ ποάθτη ἰονη οὐ Τα δ 

ν]]]ασε οὗ Ἱπροτίαηος, ΊνΠοδο Ἱπμαριίαηί5 Ἠανο Ῥεοπ ἰοιηρύθα 

{ο ΠΟΔΙΤΥ͂ πιαθετίαἰς {ο πεῖτ Ίουδε5 ού οἱ πο ππεπιογία]5 οὗ 

1 Οπ 15 εσοἰοείακέίσαϊ ελα οὗ τη6-ὀ εὐρείης προφερέστατον οὖδας ἁπάντων, 

ποΡοΠΒ, 566 Ῥε]ονγ, Ρ. 6ο. χαίροις, χρυσόπολι Ἱεράπολι, πότνια Νυμ- 

2 ΒίταΡο 1. 6. οὕτω δ᾽ ἐστὶν ἄφθονον φῶν, νάμασιν, ἀγλαΐῃσι, κεκασμένη. 

τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος ὥστε ἡ πόλις μεστὴ 4 Μιοπηοῦ 1γ. Ρ. 297, 3ού, 307, 
τῶν αὐτομάτων βαλανείων ἐστί. 10. Βαρρ]. στ. Ῥ. βόψ; διγδαϊηρίοῃ 

ὃ Ῥοεοκ]λ «Οοτρ. ΙΠΑΟΤΥ. 3000, ᾿Ασίδος ΎΤοψαβε εἴο. Ῥ. 24. 
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116 τε]ῖρὶ- 
ΟἿΒ ΠΟΙ- 

581}. 

Τηο ΡΙὰ- 
{οπΙπτη, 

ΤῊΝ ΟΗΥΒΟΗΕΝ ΟΕ ΤΗΕ ΠΤοῦ». 

168 {ογπιθγ στοαίηθς. Ἠεποο ἐπ6 ν]ιοἰε Ῥ]αΐσαι 15 οοσετοά νπζῃ 

γαῖης, οἱ ΒΟ. ἔπα εχίεπό απἆ {λε σοοᾷ {αδίο ἃτθ θᾳ1α]]γ τΤε- 

ΠΙΑΙΚάΡΙΕ;: απἀά οἵ ἴπεςσο {πο Ῥα]αδίτα απά ο ἴπετπια, 8 

τηϊσηί Ὀ6 εχρεοίθᾶ, ατε αΠΠποησ {με πιοτθ Ρτοπη]πεηί. 

Α. οἱύψ, Πιο] οοπιΏίπθά πο Ῥατδαϊν οἵ θα απά οὗ 

σαϊθίγ, δα Π{]γ οἴιοδεηπ ας 105. ραΐτου ἀαΙίγ ΑΡρο]ο, ἴμε σοὰ 

αἰῖ]κα οὗ πιοάΙείπο απἀ οἱ {εδνΙϐγ, Ἠατο πνοδμΙρρεά εβροσϊα]]γ 

α5 « Ατοηοροίες, ὑπ6 ἘοιπάεΓγ’. Ῥαό πποτο Ἱππροτίαηί, ας 1]]15- 

{ταθίησ ἴπα τε]σῖοις ἔεπιρετ οὗ {815 ῬμτγσίαἨ οἵὔγ, 15. αποΐλου 

{αοῦ οοπηθείοά νά 16. Τη Ἠπεταρο]ῖς ἵνα ἃ 5ροί σα]]εὰ νο 

Ῥ]αίοπίαπι, ἃ ποὺ νε] ΟΥ 5Ρρι]ησ, {ΤΟΠ 1056 ΠΔΥΤΟῪ πιο{] 

Ἰσδιθά α πιορλ]ο Υαροιτ ΠηππεάΙαίεΙγ [αΐαΙ {ο ὑῆοβθ νο 

εἰοοᾷ οὐδὲ ἴμο οροπῖπσ απά Ἱπῃα]εά 105 {αππηοδ. Τὸ ο πι{]- 

Ἰαζοά Ρεϊορίς οὗ ΟΥΌε]ε αἶοπα (5ο 16 ας Ῥο]ενεά) απ Ἱππλαπ]ίγ 

παδ σἶνοη οπι Ἰεαναῦ, πο {τεοὰ οι ποπ 15 ἀεαά]γ 

εβεοῖς". Ιπάεαὰ {15 οί αρρεαῖς ἴο Ἠανε Ῥεεη ἃ οἨ]οξ οθηίτε 

οὗ {11ο Ῥαδριοπαίθε πιγεεῖσα] ἀαγοίίοη οἵ αποϊοπῦ Ῥηχγοῖα, Βαΐ 

ΙπζΙσαίΙοης απο ποῦ ναπίπσ, ὑμαῦ ἴθ αἀάϊιοι ο {815 οἰάετ 

φγουςΗΙΡρ τε]]σίοις το Ἴπετο Ὀοντογοά αἶξο {ποπι οίπετ ρατῦβ 

1 Ῥοθοκ]Ἡ «ογρ. ΙπΠδογ. 3005, 3096; 

ΜΙοππθῦ 1Υ.ΡΡ. 207, 301, 297, 10. Βαρρ]. 

νπ. Ρ. 568, 560, 57ο. 1η οοἵπβ βἰταο]ς 

{ο οοπαπιθπιοχα{θ α]Παποθς ἢ οί] 

ος, Ἠϊεταρο!ς 15 τερτεδεηίθἁ ὮγΥ 

ΑΡο]ο Ατολοσείθς: ΝΠοππεῖ 1Υ. Ρ. 303, 

10. Βαρρ]. νΠ. 572, 573, 574; Ἡ δ- 

ἀπρίοη }οψαφε εἴο. Ῥ. 25; ἄπᾶ 866 

Ῥσ]κπε] 1Π. Ῥ. 156. Ομ ἴπο πιθαπίης 

οὐ ἀτελιεφείε, απᾶςι ΜΟῚ Ἠαπιθ 

ΑΡροϊ]ο πας πογβμΙρρεά ὈΥ Οὗ. οἱ 188 

αἷθο, Πίο τερατᾶεᾶ Ὠΐ 85. ἰιαῖτ 

{οαπᾷθτ, 560 ΑΒραηΠεϊη οἩἳ Οα1ΐπα. 

Ἠνπιπ. 4Ροϊῖ. 57. 

3 ΘΙΤ4ΡΟ].ο. Ηθ Ἠϊπαβε]ῖ δὰ βθθῃ 

πο ΡΙΙΘΠΟΙΠΕΠΟΠ απά πας ἀοαρίξα] Ώου 

{ο αοοοαπύ {οι ἔλο ΠηπιαπΙθγ οὗ {ῃθβο 

Ῥεϊοβίβ, εἴτε θείᾳ προνοίᾳ...εἵτε ἀντιδό- 

τοις τισὶ δυνάμεσι τούτου συμβαίνοντος. 

5.66. 8150 ΡΗΠ. Ν. Η. Π. 93 ὃ 95 “1ο- 

οστι...πικα15 ἑαηίαπα ππάσπτθ ΒΒΟΘΣ Οὐ 

ἱπποχίατη.᾽ Ῥίοη 458. (Χ1ΡΗΙ1.) Ιστ, 

27, πἨο 8ἱ5ο ψΙποβςεᾷ {Πα6ΡΒΕΠΟΤΠΘΠΟΗ, 

8145 οὐ μὴν καὶ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ συννοῆ- 

σαι ἔχω, λέγω δὲ ἅ τε εἶδον ὧς εἶδον καὶ 

ἃ ἤκουσα ὡς ἤκουσα. Ατητηΐδη. Ματο. 

ΧχΙΠ, 6. 18 8150 τῃϑηθοηβ {15 ΤΩ 8Γ- 

ναι, Ότπέ 5ροαίς οδα οιβ]γ, “αὖ 85856- 

ταηξ αὐϊάδη,᾽ απᾶ αᾶᾶς “αποᾶ απα 

οα1β8, ουοπ]αῦ, ταὔίοπΙθα5 Ῥηγβῖοϊβ ρεχ- 

πη]ξζαζατ, Οοπρ. ΑπίΠΟΙ. Υπ. Ῥ. 190 

Ἐζ τις ἀπάγξασθαι μὲν ὀκνεῖ θανάτου δ᾽ 

ἐπιθυμεῖ, ἐξ ἹἹερᾶς πόλεως ψυχρὸν ὕδωρ 

πκιέτω; ϑοθεθαβ Εοϊ. 1. 34, Ῥ. 6δο. Τιἃ- 

Ῥοτάο βἰαΐθς (Ὁ. 83) ὑμαύ 6 αἰβοογουθᾶ 

Ὦγ οχρϑυϊηθηῦ ὑμαὺ {πο παίθτβ 816 

ΒοΠιΘΙπηθς Ταΐα] {ο απίτηα] 116 απᾶ 

βοπιθ6ῖπηθς Ῥον[θοί]γσ Ἠαχπα]εββ; απᾶᾷ 1 

{815 Ῥο βαὐβίαπθΙαίθᾶ, πο Ὠατο ἃ βο]α- 

Ποη οἳ ἴῃο τηαχγνε]. Οἶπετ τηοᾶςθγη 

{ΑΥ6116Υ5, Πο Ἠαγο νἰβιθεᾷ πο Ῥ]πίο- 

ΠΊΠΠΗ, Ἀπθ ΟΟΕΚΘΥΕΙΙ (ΊεαΚκο Ῥ. 342), 

δα Βνοροᾶα. Ἰηπ ϑυοθοᾶδβ ποτ 8 

ολιοιηῖσα] απα]γβῖς οἱ [Π παΐανς 15 μῖνεη. 
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οἱ ο Ἐαρί, ππογς θβρεοία]1γ Ποπ Ἠσγρί’. ΒΥ {μ6 πια] ίαάο 

οὗ ΠΟΙ εππρ]ες ΗΙεγαρο[Ι5 αρίαβ]βῃμεᾶ Πεν τὶρηὺ ο {πο {1016 οἵ 

{μθ «5αογεᾶ οἵόγ, 1 ἢ 586 Ῥοτα”. 

Τποιασ] αὖ επ πιο Ὑθ Πᾶν πο τεσοτὰ οἱ {απιοι5 ΟἹ] ΖΘη 5 ΤΠο Ρίτι- 

αὖ ἨΗιεταρο!5, 56] 88 στασεά {με απηΏα5 οἵ Παοάῖοεα, γεῦ ἃ. σθηθ- ο 

ΤΆ ΘΗ ΟΥ πο Ιαΐοτ 5Ώ6 παπηρετεά αΠΠΟηΏς 6 805 οἳς ποβ]ετ 

{αγ ἴπαηπ ἴλμα τῃείογίιοΙβη5 απά ΒορΗΙςί5, ἴΠε παΠ]Ποπαῖτες πὰ 

Ῥτϊηοςς, οἳ ΠΟΤ ΠΟΘΙ πεΙσῃροασ οοι]ά Ῥοα8δί. ΤΠε Ἰαπιο βανο 

Ἐριομείας, ο Ιοβᾳαςύ οἵ Πεαίπεηπ πιοτα]1βῦδ, τη αϑὺ Ίανθ Ῥεσῃ 

σγοπΊησ πρ {ο πιαπ]οοᾷ Ὑ]εη πο Εγεῦ ταπποιτς οἵ {Πο (οβρο[ 

χθασῃεά 5 πανε οἱ. 1)14 αηγ «Ἠαπορ ΓΟ ἨΙπι αογοςς 

{π6 Ῥαΐπ οἵ Ἐραριταξ, Πο Πτδῦ αηποιησθεὰ ἴῃΠο σ]αά-μάϊπος 

ἴμετοξ ὨΏιὰ Τα 6νετ τιοεῦ {πο στοαῦ Αγροβίιο Ιπιδα]Ε, 116 Ἠρίοξοξας 

ἀτασσιησ οιῦ Ἠ]5 Ίοης οαρΏνΙίγ αὖ Ὥοπιο, ος Πε δου Τις ὃν ησοἹ 

τε]θαδθ ἢ6 ραϊά Ἠ]5 Ίοπσ-ρτοπαϊδεά νΙ5Ιὸ {ο {Πε να]]εγ οἵ {ιο 

Ίμοις{ 8 5ῃοι !α 6 σ]αᾷ {ο ὑπτηῖκ (λαῦ {π6586 ἴνγο τηθῃ πηοί 

ἐορϑύπου {αος ἴο {αςο---ἴΠο στοαίεςί οἵ ΟΠτίδίίαΠ, ἃπα {Π6 στοαῦ- 

εδυ οἵ Ἠεαίμεη ῬτθασΏεις. θη ἃ πιαείῖησ γγοι]ά 5οἱνο πηουθ 

ὑλαπ οπ6 τιάάΙ]α. Α ΟἨµτίκίατ Πριοείις ορτγίαΙΏηΙγ πὰ ποῦ: 

Ἠ]6 ίοιο ἀοοίτιπο απά Ἠ15 Ιίοῖο πποταίγ ατα αἰκο αρρατοηί ; 

Ῥαῦ πονοετίμε]αβ» [5 Ἰαησιασο Ρτεβοηῦς 8ΟΠ16 εἴταησα οο]ης]- 

ἀεποθς τι {Πο Αροβίο!ο Ὑτιθησς, νγ]ΙοὮ που] ἐ]ας τοσεῖνο 

8Ώ οχρ]απαΜίοπ”. Τέ πιαςύ Ῥο οοπ{ε5δεά ΠΟύΥΕΥΕΥ, ἴ]αῦ οὗ απγ 

οαὐνατα ΙΠ{θΤοΟΙΙ56 Ὠοδίννθεη ὑπΠ6 Αρορί]ο απ {με ΡΗΙ]οβορ]οτ 

Ἠ]δίοτΥ ΓΠΙΥΠΙςΗ65 πο ΠΙηί, 

3. 116 πο 51065 οἵ Ταοάϊοεα απᾶ Ἠίεγαρο]Ι5 δ ο0Π- 2. 6οτοβ- 

βΡΙ6ΙΟΙΒ, 580 ὑπαῦ {Παγ Ίετο οατ]γ Ιάεηίϊβεά Ὦγ νο ταῖης, Ῥιβ]ου]ν 

πο 6αΠ1θ 15 ποὺ ο 95ο νΠίμ Οο1οββα, ΟπΙγ πΙη {ο οὗ ἀοίου- 
: ἢ ΤΩ] 1ηρ᾽ 105 

Ῥτθϑθηῦ σεπογαζῖοη ἢδ5 ὑῃ 6. Ῥοβιθοη οἱ {Π15 οπος {απιοις ΟἹΌΥ εἰέο. 

Ὀθ6η αδοοτία]ποἁ, απά θυ που; 16 [86 Κ5 ὑπΠ6 οοηβγπηαξίοη οὗ αΠΥ 

ΘΟ ἴῃ {πἰ58 ποϊσηροπτποοά. Αἱ 

Οποπ ((Ο]ο55:) ἵδ απ΄ ΙΠβογΙροη 

τθοοτάίηςσ ἃ ΥΟΥ {ο {Π15 ἀθῖίγ; Τιο Ῥαβ 

1 0η α οοἵηπ οὗ Ἠίεταρο[ς, ῬΙαΐο- 

Βογαρίβ αΏβρθβτβ ϱοαθεᾶ, π]Ι]ο Ῥε[οτθ 

Ἠῖπα βἰαπᾶς 1515 τ] ἃ βἴβωαπα 1η ΠΟΥ͂ 

παπά; Ἰαάάϊιπρίοηπ Ῥοψαφο εἴο. Ρ. 24. 

566 ἷβο Μιοηππεί ἵν. ῬΡρ. 206, 305; 

Ίιεακα Λιπι. Ηεῖῖ. Ὁ. 66. 

ΈΠο9 ποτβΠ{ρ οὗ Βεγαρῖβ ΒΡΡΕΒΣΑΒ ε15ο- 

Αδίε Μίπειτε 1Πδοτ. 1693 Ὁ. 

3 Βίθρῃ. ΒγΠ. 8. Υ. ἀπὸ τοῦ ἱερὰ πολ- 

λὰ ἔχειν. 

3 96ο ΡῬηϊ ρρίαηβ, Ῥ. 312 54. 
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αι θίοτντα- 
ΘΔ. ΟΠ8}- 
χο] οἳ πο 

Ίπετς. 

ΤΗΕ ΟΗῦΌΒΟΗΒΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΥΟῦΡΝ. 

Ἠετοάοίας 

βίαΐος ὑπαῶΐ ἴῃ (Οο]οβεα ο τίῖνεν Ίμγοις ἀδαρρεαις ἵπ ἃ 5αῦ- 

Ιηβδοπρί]οη {οαπά τη δέ απὰ οἴνίησ ἴῃθ ΠαΠΙΘΙ, 

ΤΕΓΓΑΠΕΑΠ ϱ8Ν6, 6ΙΠεΕΙΦΙΏσ ασαϊη αὖ ἃ ἀἰδίαπος οἱ αροαῦ ἤνθ 

ίαάθς”; απά {18 ΨΘΙῪ εησι]αγ Ἱαπάππατκ---ἴΠο απάατστοιπά 

Ῥαδρασε οἵ α βύγθδιη {οΓ Ἠα]{ ἃ τηῖ]ε---πη]σῦ Ὦο ποσό {ο ανα 

Ῥ]αοοά {ιο 5106 οὗ ιο οἱ Ῥεγοπά ἴπε τεαο] οἵ οοπἴτοΥεΙΒΥ. 

Βαὺ {Π15 15 ποὺ {Πο 856. ΤΠ {Πο ᾿τητηθάϊδῦβ πεισηῬοιτλοοά οὗ 

06 οπΙγ της 10 οαη ῬΟΞΒΙΌΪΥ Ῥε Ιάεπίιβθα τ] ἢ Οὐὐ]οββθ, 

ΠΟ 5.0} βαὈί6ΙΤΑΠΘΑΠ «Παπηε] ἢδ8 Ῥδεῃ αἸβοονοσθα. Βαῦ οη ἐπθ 

οὐπθὺ Ἠαπά ὑπ αρρεαταπςο οἵ {ιο 11νετ αὖ {818 ροϊπῦ βασσεςί5 

ὑμαῦ δῦ οπθ {πὴ {πο ΠΔΥΤΟΥ σοϊ16α {τουσ πΠΙο 160 τΙΠΒ, 8 

16 {Τ8νΘΥΡ6Ρ {Πο τι1ης, Ίγα5 Οὐ σα θα {0Υ 8ΟΠ16 ἀΙδίαπος πῃ 1ῃ- 

ογαβδία[ῖοης οΓἰχαγετίπε, απά ἐ]λαῦ 0818 παίατα] Ὀτιάσε Ίνας Ῥγοίκετ 

αρ α[ζετνατάς ὮΥ απ εατίλαια]κα, 5ο ἃ5 ὗο 6ΧΡοΟ56 {ο οαππα] 

οἵ ὑμ6 5ἰοαπη”, 

1 566 ΊΟπετετ ἃ συ] αἰθα 1πδογίρ- 

Ποπ (Βοεο] Οοτρ. ΙΠδογ. 3956) οι 
Όιο Ιοἱ{θυβ...ΗΝώΝνΝ, Τοππά πθαχ ΠΟΙ. 

3 Ἠοτοά. νΙῖ. 39 ἀπίκετο ἐς Κολοσσάς, 

πόλιν μεγάλην Φρυγίης, ἐν τῇ Λύκος πο- 

ταμὸς ἐς χάσμα γῆς ἐσβάλλων ἀφανίζε- 

ται, ἔπειτα διὰ σταδίων ὡς πέντε μά- 

λιστά κη ἀναφαινόμενος ἐκδιδοῖ καὶ οὗτος 

ἐς τὸν Μαίανδρον. 

ὃ Τμϊς 15 {ο εσρ]απα[ῖοη οὗ Ἠαπι]]- 

ἴοι (1. Ρ. 5ο0 5ᾳ.), Ὑπὸ (τι {π6 ἀοιὈί- 

11] οχεθρίῖοπ οὗ Τιαροτάς) Ώας πο πιεγῖό 

οἱ Πανῖηπςσ Ηχεί επ θα δα ἀεβοτιρθᾶ 

[Π6 βίο οἳ Οοίοββ, Τὺ εἰαπᾶς οη {ο 

Τοπογα]ς Ρά (11γοτ8) αὖ {πο Ρροϊηῦ π]ηθγθ 

10 16 ]οϊπεά ὮΥ πο οἴ]οαιτ βίσθδηβ, {ο 

Ῥοππατ ῬαξΠῖ δι απᾶ πο ἀκ- δά, Τα 

οοπβτπιαθίοη οἱ Ἠ15 ορϊπῖοη, Ἡαταϊ]{οτ 

{οππᾶ ἃ ἐγδαϊίοι 1π 1μο πεϊσηρουτηοοά 

{παὺ ο τῖνετ Ἠαᾶ οπςθ Ώθεη οογογοᾷ 

976; δὖ {15 βροῦ (ρ. 522). Ηθ ἰο[]οπεά 

{18 οοπχβο οὗ {πο Ίισοαβ [ΟΥ̓ βοπιθ ἶδ- 

ἴππσρ πιὐποαὺ Ππάῖης απγ βαὈίθιτβηθ- 

8. ΟΠΔΏΠΕΙ (Ρ. 521 54.). 

1 15 αἰ που] {ο βαγ π]εί]ον ἴμο {ο]- 

Ἰοπίης αοοοιπ{ ἴῃ ΒίχαΡο χἡ, 8 ὃ τό 

(Ρ. 578) τοῖθι {ο {ῃ6 Τιγοῦβ ΟΥ ποῦς; 

ΤῊΙ5 οκρ]απαίΙοη 56ετης δα ϊβίαοίοσγ. Ἡ τὖ Ὀ8 

ὄρος Κάδμος ἐξ οὗ καὶ ὁ Λύκος ῥεῖ καὶ 

ἄλλος ὁμώνυμος τῷ ὄρει: τὸ πλέον δ᾽ 

οὗτος ὑπὸ γῆς ῥυεὶς εἶτ᾽ ἀνακύψας συνέ- 

πεσεν εἰς ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις ποταμοῖς, ἐμ- 

φαίνων ἅμα καὶ τὸ πολύτρητον τῆς χώρας 

καὶ τὸ εὔσειστον. Τί ἴΠ6 Ίος 15 πιθαπῦ, 

1ΠΑΥ ποῦ συνέπεσεν Ἱππρ]γ ἐπαὺ {815 χ6- 

πηαχκαθ]θ Γοαίτχθ Ἠαᾶ ομαησθα Ὀεῖοιθ 

Βίταῦο υτοῖῬ ἢ 

Τιαρογᾶς (Ρ. 193), πΠο γϊδιοᾷ {πο 

ῬΙδοθ Ῥεΐοτο Ἠαπι]ίοι, ἐποιρβ]ι ΗΙ5 80- 

εοαπί παδ αρρατεη{Ιγ ποὺ ραυμεμαᾶ 

{111 Ἰαΐατ, Ώσθς οὐ {Π6 ΒαπΠθ 816 10Υ 

0οἱοββα, Ὀπί πήπ]κς ὑπαὺ Ἡο Ἰας ἆϊδ- 

οογοτοας ἴ]ο βαΏίθιγαπθαβη ΘΟΌ186 οὗ ἴ]πθ 

Τιοιβ, {ο ν’]ο Ἡ εγοᾷοἴταβ τ61ςΥ8, τ ΠΟ ἢ 

Ἠϊσ]οτ τρ ἃ βἰτθατα, 61956 {ο 108 ΒΟΌΤΟΘ 

(“ἃ ἀῑς ρας ἆο οεῦζθ 5οπχοθ)), ΒΟ ο 

ἄ6βοτῖρεΒ 88 "ἃ ἆεας Πεπεβ δὰ πονᾷ ἆθ 

0ο1οββςν.  Τεῦ ἴῃ {Π6 58 110 ΡαταΡταΡ] 

Ίο βᾶγ85 «ΟΥ 1] [Ηότοᾶοίθ, εκαοῦ οἱθθ- 

ΤΟΠ6] βαταϊῦ αὰθ ἰ6 μοι αἱεραγαῖί 

Φγὸς 46 Οοἱοξδῶ, υἱΐϊϊε οοπδἰάέταὺὐἰε ἄε 

ἴα Ῥηγηφίο᾽ ([μ6 ἴναλοδ ατθ Ἠ15 ο). 

Ἡο αρρατθηῖ]γ ἆοθ6 ποὺ 5906 {8 

γαβὺ ἀἱετεποθ Ὀθύπεει Ἠῖδ ργδϑβ (ὁ 

6οἴοβεώ ἴπας π]άεΙγ Ιπίοιργοίοαᾶ απᾶ 
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το]οοεᾶ, Ίγ6 πγαβὺ ]οο]ς {ο ὑῃ 6 απὰατοτοιπᾶᾷ ομαπηο!, ποῦ ΥΥΙΠ 

ἴμο οἷὖγ 1561} α5 πο Ἱποτάς οἵ Ηετοάοίας βγοῦν Ιπίετρτείεά 

τθβυ1τθ, Ὀαὺ αὖ 8οπ1θ Ροϊπύ ΠΟΘΙ αρ ια βύτεαπ. [ οἰ ΠΥ 

0386 ἴΠετο οαπ Ῥα Πίο ἀοαρύ μα Πεβο ατο ἴπο τιῖης οἵ 

Οοἱοδδα. ἜΤ]ιο {αοῦ πιοπὔ]οπεά Ὦν ῬΙΗΠγ", ὑμαῦ ἴΠετο 15 ἴῃ {1115 ῬομΗψίης 

οΙὔγ ἃ τ1νογ πο ὑατης Ὀτιοῖς ΙΠ{ο οἴοπα, 15 βδύιηθα ὮΥ ἃ 5148 πα 

βίγθδιη Πονήπς Ιπίο ἴμο Ίγοις {Τοπ {16 που, απᾶ Ἰαγίης 

Ίαγσο ἀεροδιῦς οἵ οαἱοαγεοαβ πιαίίου: ἰποισῃ 1ῃ {5 τασίοἩ, 5 

Τ]οα 

βιύβ οἵ Οοἶοβςα {]ιθη, αβ ἀεεγπιῖπες Ὦγ ἴμοςο οοηβΙάεγαίΙοης, 165 

Όννο ΟΥ̓ {μταρ τηῖ]α5 που οὗ {Π6 Ρτεδοηύ όσα οἵ ΟΠοπος, ἴμθ 

ηιθάΙφνα] ΟΠοπα, απἀἆ βοῖὴθ ἐνθ]γο πιι]ο5 οαδί οἵ Ταοᾷῖσσα, 

Το Έγοιβ ἴπανειςεθ ἴ]θ βίο οἵ ἰμο τιῖης, ἀῑνιάϊπσ ὑπ6 ΟἿ 

ΙΠ{ο πο Ρραγῖς, ἴ]θ πΘοτορο[15 βἰαπάϊπο οἩ με τσ] ΟΥ̓ ΠΟΥ ΘΙ 

Ῥαπ]ς, απἀ {πο ἴοπη 1ΐ5ο]{ οπ {1ο 16/0, 

Οοπαππαπά1πσ {πο αβρτοᾶς[6Β {ο ἃ ραδς ἴῃ Πο Οαάπιας ταησθ, Τὲς αποϊοπέ 
ΕτεαίπεβΕ 

πθ Ἠαγθ 5660, 51οΏ ἃ ΤΠΘΠΟΙΙΠΟΠΟΠ 15 ΥΕΥΥ {αγ {ΤΟΠΙ Τα19. 

απά ρίαπάϊηπςσ οἩη ἃ στεαί Ἠϊσῃ-ναγ εοπιππιπ]σαπσ Ῥείνγεθη 

Ἐαδίετη ἃπα Ἠ]αδίετη Αρία, 0ο1οβεα αἲ απ εατ]γ ἀαΐο αβρεατβ 

85 ἃ ΥΕΙΥ Ἱπιροτίαπί Ῥ]αοθ. Ἡσετο μα πηΙσΠίγ Ποβϑὺ οἵ Χθισορ 

Πα]ίεά οἩ 108 ππατοὮ ασαϊηδύ (εεσθ; 16 15 πιεπίϊοπεἁ οἩ. {15 

Ο0085ΙΟΏ α5 “ἃ στοαῦ οΙγ οἵ Εηχγοια”. Ἠετο ἴοο Ογτας τοπιαϊηθἆ 

ΒΘΥγΕΠΏ ἆαγ5 οἩη Πῖ5 ἆατίπσ απίεγρτίδο ἹΠΙΟἩὮ ἰοτπιϊπαίεά 5ο 

{αἴα]11γ; ὑπ|6 ἄτεε]ς οαρίαϊπ, πο τεοοτάς {Π6 εχρεά{ίοη, ϱροα]κς 

οὗ 16 5 “ἃ Ῥορπίοας οἱὔψ, Ῥτοβρετοας απά οτοαῦ’» Βαῦ δου 

{916 ὤπιο 108 ΘΊΟΥΥ͂ 56ΘΠΙ5 {ο Ἠαπθ. Το Ῥο] 0108] 5αβτοιηαςγ 

ἴπο Ῥρτοοῖςεθ ἐν τῇ οἵ Ἡοετοᾶούταβ Ἠπηξο]Μ. 

ΟὐπίιοιβΙγ πο ρτεβί 16Π8ΠΟΘ 68η ο 

Ρ]ασθᾶ οὐ ἴμο αοοπταογ οἳ 8. ἨτΙίαυ, 

πο ἐτθαῖς 15 δανμου 165 ὑππ8. ΤῊ 

βαρίατταπθαπ βίγθατη ΠΙΟ Τιαροτᾶς 

βαν’, απά οἱ πΠῖοπ Ὦθ ρίνοῦ ἃ τίεύ 

(ρΙ. Σ]), πιαγ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ῥο ἰπο Ῥ]Πεπο- 

ΙΙΘΏΟΠ {ο ΥΠΙοἩ Ἡοτοᾶοίας Δ]1πᾶ65 ; αὐ 

1 50, Ἠετοᾶοίαδ Ώας ακργαβ5οᾶ Ἠϊτηδε]Γ 

ΥΘΙΥ οατε]θββ]γ. ΟἹ ἴλο π]ο]ο Ἠατηϊ]- 

{οπ)Β ΒΟΙ ΠΟΙ. 5Θ6Π15 ΤΊΠΟΊΙ ΠΠΟΤΘ ρτοβαᾶ- 

Ῥ]θ. 8669 Ἠοπαγοτ ἁπαίοϊΐῖσα Ὁ. 117 564. 

Ασπη6115 δοοοιπὺ (ϑόυοη, ΟἸυ 768 

Ρ. 98 54., ἁρία Ἰίπογ Ῥ. τόο 54.) 18 

ὙΘΙΥ͂ «οπ{αςδαᾶ απᾶ [Ὁ 15 ποὺ οἶοατ 
πΝΠοείμετ Ίο Π85 ἢσϑά οἱ ἴμο τἱρῃΐ »ἰ{ο 

{0Υ 6919858; αὐ 10 Ώθαγβ ἰθβίίπποηγ {ο 

ἴμο οχἰδίοησθ οἳ ἴπο βαβίευγαπθΘαἩ 

6Ο11Ρ6Ρ οἳ 1ἱπ6ΤΕ, ὑμποιρὴ ΠΟΙΟῚ οἱ 

ἔΠαπα 18 οἶοβο εποιιβ] {ο {Π6 οἵίγ {ο 

Βα θῖν Ἠογοᾶοίας’ ἀεβοτ[ρίοι, 

1 ῬΠη. Ν. Η. ἘΣΣΙ 289 οο. ΤΠϊς 18 

{88 Ακ- δία, νη]οἩ Ἠαβ βἰχοησ]γ Ρο1γ- 

ἴης (πα 168, 

3 Ἠοτοά. τῇ, 3ο. 860 Ρ. 14, ηοίθ 2. 

ὃ Χεη. 4παῦ. 1. 2. 6 ἐξελαύνει διὰ Φρυ- 

γίας...εῖς Ἰολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην, 

εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. 



16 

Δα ]αΐσγ 
ἄασ]ποα, 

Ὀπορτίαβίη 
ογί]ο- 
6ταΡΗΣ οὗ 
[86 8116. 

ΤΗΝ ΟΗΒΟΗΕΝ ΟΕ ΤῊΝ ΙΥΟῦΡ. 

οἵ Τιδοάϊοθα απ {π6 στοπΊπσ Ρρορα]ατίϐγ οἵ Η]ΘΓΆΡΟΙΙ5 σταάιι- 

ΔΠῪ ἀταῖη 1ΐ5 βίσθηρίῃ ; απά Βίαῦο, υτῖῖτισ ἀθοσῦ ἔπο σεηθτα- 

ΏἼομς Ῥοΐοτο δῦ Ῥαα], ἆαδοτιοος 1ὖ 85 α πια] ἐονγη ἡ ἴῃ ἴ]ο 

ἀῑδίτιοί οἵ πΥηΙοὮ Ἰαοάϊσθα τὰ ἴλο οαρῖία]. α 5841] {ᾖιεγθ- 

{οτθ Ὦε Ῥτερατεά {ο πα ἐλαῖ, ψ 116 Ἰμαοάῖοθα απά ἨΗιεταρο]15 

Ῥοῦῃ Ἠο]ά Ἱπιροτίαπί Ῥ]ασες 1Π πο εατ]γ τεοοτᾶς οὗ {π6 Οματεῇ, 

(οἱοβςα) ἀϊξαρρεατς ΠΟ] }ν ἔτοπα πα ρασας οὗ Ηδίοιγ. [{5 οοπι- 

Ῥαταίινο ΙηδισηΙῇσαπσθ 15 561] αἰθεξίοά Ὦγ 105 ταῖης, ΠΥΠΙΟἨ ατε 

{ην απἆ τηθαστε”, 8116 ο ναδῦ τεπιαῖη5 οἵ {εΠΡΙ65, Ῥα{Βς, 

{μθαίτες, αηπεἀαοῖδ, σγπηηαδία, απά 5ορι]σῃτες, δίταπῄησ {πα 

οχἰθηςῖνο βιύθϑ οἵ 105 πιογο Γοτίαπαίε πεΙσΏβροατς, 511] Όθδατ σῦς 

1: 16 πού 

6ναη πηθηθΙοπθᾷ ὮΥ Ρ{ΟΙΕΠΩΥ, λοιση Ἠῖ5 επαπηεταΙοη οὗ {ουη5 

ηθςς {ο ὑῃ 6}. αποϊεπὲ ῬτοβδρετΙῦγ απά πιασηϊΠσθποθ. 

Ἰπο]αάος 5ενετα] ΙπεοηδΙάεταβ]α Ῥ]ασες'. πίλοαῦ ἀοαδὲ 0ο]οβδα 

πνας {1ο Ἰοαςδί Ἱπιροτίαπῦ οἨατο]ι 6ο πΥΠΙσὮ αἩγ ερὶδί]ε οἵ δὲ Ῥαα] 

15 αζάγοξςεα. 

Απά Ῥογ]αρς αἶδο 36 ΠΙΑΥ τοσατά {λα νατίαίοι 1η ἴλθ 

ογέμοσταβΏγ οἱ {πΠ86 Παπηο 5 αποίῃαγ ΙπάΙοαίΙοη οὐ 108. 0Π]- 

Ατῷ πο {ο πτῖίθ 

90 [αχ 85 ὑπ6 ανιάεηπσο σο65, {886 «οἩ- 

ΡαταἽνο οὐβοιτίγ απά 108. εατ]γ οκί]ποίοη. 

Οὐοἰοδδ οὐ (οἴαβεα 

οἱασίοιπ πγοι]ά 5οοπι {ο 6 ὑμαῦ, νηι]ο (οἱοβ5 αἆἱοπθ ο6σΙΙΤ5 

ἀπτίησ ἐ]ιο οἰαςίοαὶ Ῥετίοᾷ απά ἴῃ δῦ Ῥαπ]5 πιο, 19 γνας αξζει- 

ννατάς 5δαρρ]απίεά Ὦυ Οοἰαδδα, νου {πο ὕονγῃ 1156 Πα δἰ πον 

ἀραρρεατας α]ίοσεί]αχ οἳ γα5 αἰτεαάγ Ῥαβδίης οαὖ οἵ πούϊοθ ἡ, 

1 πόλισμα, Βα8Ρο χἰϊ. 8. 13 (Ρ. 576). 

ΡΙΠ. Ν. Η. ν. 32. ὃ 41 ψυϊίθβ “ΕΗχγσίᾶ 

 ορρίᾶα, ΤὈὶ οε]ερεντίπι ΡΥεθίθΥ απ 

ἀῑοία, Απογτα, Απάτία, Οεἶωπε, 09198- 

γ. 28, 29 ὃ 20), 5ο ἐλαῖ οπΙγ ἄθοαγοεά 

απᾶά {Π]Ιχᾷ-ταίθ {ονης τοπιαῖ!. ΤῊΘ 

Άπογτα Ἠετο πιοηΏοπεᾶ 15 ποῦ ἴ]θ 

οαριία] οἳ ἀαἱαίία, Ῥαῦ α τα 0 βπια]]θΥ 

588,) οἷο. ΤῊΘ οοπΙπιθΠ{8{ΟΥ5, τε[οστῖης 

{ο ἴΠίβ Ῥαβρασο, ουὐθυίοοῖς {πο πγοτᾷς 

εργερίοτ Ίαπῃ ἀῑσία,᾽ απᾶ τερτεδεπ{ ῬΗπγ 

α5 οα]]ησ Ο0ο]ο556 “ορρίάατη οε]ορεντῖ- 

ΠΗΠΠΙ..  Νοῦ πηπαἰπτα]Ισ ἴμεγ Επᾶ 16 

Πο] {ο τοοοποῖ]θ {πῖς οκρτθββίοη 

αὶ ΒΙΥαΡο”5 βἰαζεπισηί. Βαΐ ἴῃ 1αοἳ 

ῬΗΠΥ 88 αἰγθαᾶγ εκματπςεᾶᾷ 811 {πο 

οοηβΙᾶεταῦ]ο {οππις, Ἠίθταρο]ς, Τι8ο- 

ἀϊοθια, Άβραιηθα, θἷο., απᾶ 6Υεη 1ηΊΙΟ] 

1655 Ἱπρογίαπί Ῥρ]ασθς {απ ὑΠ656 (56ο 

Ῥητγσίαη ἴον. 

3 ΤιαῬοτᾷθ Ῥ. 1ο2 «Ὠο οείῖο ρταπᾷθ 

οό]όρτιίό 49 6ο1οβ5εβ 1] πο τεςίθ ρΓ6543Θ 

τΙθη: 66 βοηὺ ἄθξ επυδιποίοηβ Β8ἨΏΒ 

βι]ΐίθ, ἆθς {χασπιεηίς 588 σταηάσς; 

165 τοβῦθβ ἆ΄ππ {λόβίτο ο πιόᾷΙοστθ 

ἀΙπιθηΡΙΟἨΏ, πηθ αοτοροἱθ 54Π5 Πανα]- 

6556,’ οἷο. ; 6ΟΠΙΡ. ἁπαϊοξίσα Ῥ. 115. 

8. «εοφ. . 2. 

4 ΑΠ ἀπτοεῖ]ς πτίίοτς {111 8Βοπ1θ ο68Π- 

ἑατῖος αξίοι ἐπ ΟἨτ]βίαπ ενα Ἡτίίο 1 
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Ο0οπβιάστοά οἰλπο]οσίσα]1σ, ἴἼθςο ἔμτερ οἶθθ αΤο 5ΟΠΟΤΑΙΙΥ Ε{μποῖοαί- 

τοσατάεά αξ Ῥε]οηπσίπς ἴο ἘἨτγδια. Ῥιΐ 85 πεγ ατο βΙζιαίεά ιο ῇ 

οη ἴμο περίοτη Ῥοτάετ οἵ Ῥητγσία, απἆ 85 ἴπο [ποηβίθϱτ Ἰπο Ὃ ον 

εοραταίησ Ῥητγσῖα ἴτοτη Τγάῖα απά Οατία πας ποὺ ἀῑδποί]γ 

Κολοσσαί: 5ο Ἠετοᾶ. τἱ!. 30, Χεῃ. 
Απαῦ. 1. 2. 6, ΒΙ8ΡΟ κ. δ. 12, Ῥἱοα. 

χὶν. 8ο, Ῥο]σοη. ϑγαί. σ. τό. 1; 

ἔλοπσἩ ἵπ 9ΠΘ ΟΥ̓ ΙΠΟΙΘ 565 Οἱ ΒΟΠ1Θ 

οὗ 656 απ{]οτς 16 15 πτ]ἔζεη Ἐολασσαί, 

ΕἹοπίτς ἐπ 6 {επάςθπογ οὗ Ἰαΐετ βογίθες. 
6οἴορεώ ἵδ 8150 ἴῑιο απίτοτρα] ἔοττα ἴῃ 

ΤιαΙΏ πητ1θατς. ΓΘ οοἵπβ ΠΟΤΘΟΥΘΣΥ,ΕΤΕΏ 

α5 ]αΐο α5 ἴ]ιο τοῖση οὗ ἄοτάίαη (4.5. 238 

---»44) ἜΘΗ 616Υ οεαδεᾶ {ο Ὦο βίπισῖς, 

ππίνογςα]]σ Ἠατο ΚΟΛΟΟΕΗΝΟΙ (ος ΚΟ- 
λοοηνοι): ΜΙοπποῦ τν. Ῥ. 267 8α.: 
566 Ῥαλδίησίοα Νιιπιεπιαίῖο 6Πτοπῖςεῖε 

ΝΥ ΒετῖεΒ ΠΙ. Ῥ. 1 84., 6. Τη Ἠ[ο- 

χοσ]θς (5/πεσᾶ. Ῥ. 666, ὙΥ65581.) «πᾶ 
ἴῃ {86 ΑΠΡοκίοῖίο σοπεέϊζιίοπι (πΠ. 46) 

Ἐολασσαί Ε86Π15 {ο Ῥε ἴμο οτῖσίπα] τεβί- 

ἴπσ οἳ {πΠ6 ἐοχύ, απἆ ἵη Ἰαΐετ Ῥσσαι- 

πο στὔοτς 0Π15 ἴοτπα 18 ΟΟΙΠΗΠΙΟΠ. Τί 

Ῥτοῦ. Βαλθίηρσίοη (Ρ. 3) Ὢετθ τὶσῃὺ ἴῃ 
εαρροβῖηπς ὑπᾶῦ 165 18. οοηπηθοίθἁ πό 

κολοσσός, λε απεβΏοη οἳ {πθ οοττοοῦ 

βΡρε]Ηπς πη]σ]έ Ῥο τορατᾶεᾶ 88 βεῦθ]εά : 

Ῥαῦ ἴῃ α Ῥητγσίαη οἱῦγ ΟΥ6Σ νἩΙοἩ 50 

ΠΙΘΗΥ Ἐαβίετη ηαίΙοη5 Απερύ ἴῃ β110- 

ο858ίΟΠ, πο 5181} ΒαΥ {ο πΠαῦ Ίαη- 

6ᾳ8σο {Π6 παπηθ Ῥε]οηροαᾶ, ος ηδὺ α1θ 

105 αΡΗΠΙΠ16Ρ ὃ 

Τηπς, Ιαᾶσϊῖης Ίτοπι ο]αβεῖοα] πδαςο, 

6 5Ποπ]ά 580 ἴ]αῦ Κολοσσαί π85 [86 

οἰ ἔοτπα 8πα {πμαὺ Κολασσαί ἀῑά ποὺ 

εαρρ]απί 165 {11 8οπ1ιθ πιο αἴνον ού 

Ῥαπ]8 ασθ. ΤΠΙΡβ ΥἹΟῪΣ 15 οοπβτπιεᾶ 

ὮΥ ὃ τενίθυγ οἱ {πο δ που 165 Τοντ {1ο 

ἀπῆοτοηῦ τεβάϊηρβ 1η ἴπο Νε Τορί!- 

τηθηΐ. 

Τη {πο ορϑηΐϊηρ οὗ [Π6 ερἰδε]θ (1. 1) 

{ο ϑυϊμουι 85 ἴογ ἐν Κολοσσαῖς 819 

οτοειπηε]τηῖηρ. Τὸ 15 τοαᾶ Ὀγ ΝΡΡΕ Τι 

(Δ 15 ορΗὑεταζεᾷ Ἠετο απᾶ Ο 19 παπί- 

1ηβ); απᾶ ἴῃ {π ΟΙά Τατ, Ὑπ]ραία, 

απά Αγπιεηίαη ὙΘΓβΒΙΟΩΒ. ΟἹ [86 οἴμετ 

οοΙ.. 

Ἠαπᾶ ἐν Κολασσαῖς 15 τοδ Ὦγ ΚΡ. 17. 

37. 47, δ 8Ίηοης ἴἨο τογβῖοηΒ Ὦγ {ιο 

ΜεπιρΒῖδ]ο απᾶ {πο ῬΠμή]οχεπίαη Βγτίας 

(ῶαωσύλαα, ἔποτσ]ι ἐπ πιάτα. 

6ῖνες κολοοδιο). Τη {ο Ῥϑβϑῃϊίο 8150 

{Π6 ρτεβεπ{ τεβᾶῖησ τορτοβδεπ{β Κολασ- 

σαῖς, Ὀπὺ 85 {119 τοπο] παβ ποῦ 6ΣΡΙΘΡΕ- 

οᾱ οτΙσιπα]]γ απᾶ ἄερεπᾶς οπ {πο Ἰδαίου 

Ροϊηιπς, 15. δα ΠΟΥ Υ δ ἨατᾶΙσ Ῥο 

αποΐθᾶ. Τηο ΤΉ αΐο 15 τη πρ' Ἠετθ. 

Τη {πο Ἰεαᾶίπα οὗ ἴπε ερὶβί]ο Βου- 

εσεσ {Ἠετο 15 οοηβΙάεταβΙγ ΊΠοΤΘ 8α- 

ἐμοῦ νυ Τοτ {119 ἔοτπη ἴῃ α. Ἐολασσαεις 

15. ἴμθ τοαᾶῖησ οὗ ΑΒ" ΚΡ. 37 (Κολα- 

σαεις) . 47. Ο 15 παπΏᾶτρ Ἠετο, Ῥαῦ ας 

Κολασσαεις ἴῃ {πΠ6 ϱαρεοτρίοη. ΌΟἨπ 

{Πο οἴ]ιος Ἠαπά Κολοσσαεις (ΟΥ Κολοσ- 

σαι) αΏρ6ΒτΒ ἵπ δὲΒ! (δοοοταϊπσ ἴο 

Ττεσο]]ες, θαὺ Ὦ3 ΤΊΒΟΉ.: 566 Ἠ]β Ιπ/τοᾶ. 

Ρ. κακστιη) ΡΕ (υπό  Ἠα8β8 [οἵ Κο- 

λασσαεις ἴῃ {πο Ἠθαᾶῖησ οὗ οπθ Ῥαρ6, 

αηᾶ Ἐολαοσαεις η αποίμετ) Τι, 17 (Κο- 
λοσαεις), 1π {π6 Τα Ὑσογβίοη, απᾶ ἴῃ 

{868 πιατρῖη οἳ {πο Ῥμήοσθπίαπ γτίαο. 

Τπο τοαᾶίησς οἳ Ῥοῦι ἘῬεβμίίο διὰ 

Ῥπηοσεπίαπ (ἴοκ{) Ἠθτο ἄερεπᾶ οἩ {ια 

τοσα]βαβίοη ; απᾶ [Π056 οὗ οἴμετ τετ- 

εἴοηΏς 816 ποὺ τεοοτᾶθᾶ. Ίπ ἴμο 5:ὖ- 

φογ{ρίίοπ πο Ώτεβροπᾶθταποθ οὗ απ- 

μου 15 6τεηπ πιοτοθ {αποπταρ]θ Το 

Κολασσαεις. 

Τακίηρ Ιπῖο αοοοππὺ ἴπο οὐτίοας 

ἰοπάθπογ ΨΠΙοἩ ποτ ποπ]ά Το ἴῃ 

ΒΟΥΙ968 ἴο πηα]ο ἴπο {1ἱ]ο πρὸς Ἰζολοσ- 

σαεῖς ΟΥ πρὸς Κολασσαεῖς ΟΟἨΙΟΥΠΑ {ο 

[86 ορεπῖηρ ἐν Κολοσσαῖς ΟΥ ἐν Κολασ- 

σαῖς, 38 5ΠοπΏπ Ἱπ {, πο 8661 {ο 

β1Τ1Υο δὖ ἴπο οοπο]αξίοη παί, πη]]ο ἐν 

Κολοσσαῖς πας Ιπᾷϊςρα{αδ]γ {Π6 οΥἹ σῖτα] 

τοδαϊηρ 1π ἴηο ορεΠΙΏηΡ, πρὸς Ἐολασ- 

σαεῖς ΔΒ Ῥτοβαβ]γ ἴἶιο δατ]θτ τοβάῖηρ 

ἴῃ {86 419. Τῇ ϱο, ἴπο {1010 πιαδί Ἠατο 

2 
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Τηοίγ 
ῬΟΙ 108] 
Το] 8. 

ΤΗΡΒ ΟΗΌΒΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥΟΌΞΚ. 

Τπας Τμαοβῖοεα 15 

ΒΟΠΙΘ{ΙΤΙΘΕ αβδΙσηεᾶ {ο αγία, ΠΊΟΤΘ ΤΑΤΕΙΥ {ο ΊγάΙα”;. απᾶ ασαῖη, 

Ἠιεταρο]ῖς 15 ἀεεοτιρεᾶ 85. 8} Τγάίαἃ, Πα Ῥμτγσιαν", ΟΝ 

πο οἴμοι Ἠαπά 1 Ἠαγο ποὺ οὈδετνεά υΠαί (ο]οβ6α 15 6γετ τε- 

σατάεὰά αξ οἴπετ μη Ῥητγσίαν”, ῬατίΙγ Ῥετιαρςβ Ὀθοϑαβα Π6 

ἴτασεᾶ, {815 ἀεδισπαίίοη 15 πού Ῥεγβὶςίεηύ”. 

ποΐῖοθς τε]αίῖηπσ {ο 165 Όε]οησ {ο δὲ θαχ]ετ ἀαΐο Ὑπεη {εδ 

φενοτα] παπ1θ5 ἀεποίεᾶ Ρρο]ῖσα] α5 γγε]] α5 εἰμπο]οσῖσα] ἀἁῑν]- 

8Ι0ΟΠ5, απά {λΠεῖτ Ππηϊςς πο 6 ἀεβπΙίαΙγ πιατ|κοά 1πΠ «οΏδεςπεπςσο, 

Ῥαὺ οἨιεῆγ Ῥεσαιιςο 16 1165 8οπηθ πηῖ]ες {ο {ια οαδὺ οἵ {πο οὔῃες 

610165, πα {]ετείοτο {ατίῃατ Ίοπι {ο ἀοαθύξα! Ῥοτάετ ]απά. 

Ῥμτγοια Ἠοψεγεγ οεαβεά {ο Ἠανε αΠΥ Ῥομῖσοαί 5ἰσηΙΠσοαπος, 

πηθη {5 οοαΏἔτγ ϱ.Π1θ ππᾶθΓ ἴπο ἀοπ]]π]οη οἵ Πο Ἠοπ]αης. 

Ῥομ6σα]]γ ερεα]κίηπσ, μα ἴμτεο οἵδας π ο τοϑὺ οἵ ἐμ 

Ῥεοη αἀάθᾶ αὖ ἃ βοπιεη]αῦ Ἰαΐεχ ἀαίο; 

ψΏΙοὮ 15 ποῦ πηρτοβαΏ]θ. 

Οοππθοίθᾶ πῃ ἐπ] ᾳποβίῖοτ 15 {μα 

γατΙαξῖοη 1π {πο α.]εσίϊνα] ΤοχΠα, -ηνός 

ΟΥ -αεύ. Ῥατα]]ε]β {ο {185 ἆοταθ]θ ἴατ- 

πηϊπαθίοη ΟΟΟῸΣ {π ΟΥΠΘΥ ποτᾷδ; 6. δ. 

Δοκιμηνός, Δοκιμεύς; Λαοδικηνός, Λαο- 

δικεύς ; Νικαηνός, Νικαεύς ; Σαγαλασση- 

νός, Σαγαλασσεύς, 6ἵο. ΤῊΘ οοἵηβ, ΜὙῈ110 

Όπου ὉΠ ΘΥΒΆΠΥ οχΗϊρΙ{ {89 ἔοΓΗ1 1Ἠ ο, 

ατθ θᾳπα117 Ῥοτβϊείθηί ἴῃ {1θ {ογπη]ηᾶ- 
Ποη -ηνός, ΚΟλΟΟΟΗΝΩΝ5; απά 16 18 

οιτίοις ἴ]αί {ο {86 ἴοτπι Ἐολοσσηνοί 

ἴῃ Βί4Ρο χΗ. 8 δ τό (ρ. 578) Ώετο 15 

ἃ τατίοας τοαᾶίπσ Κολασσαεῖ. ΤΗΠΒ, 

ἔποτρ]Ώ {]θγο 18 ἩΟ ἨΘΟΘΡΡΑΥΥ Ο00Η- 

ηθχίοη Ῥούποση ο πο, ὕπ6 ὑθυσηϊηδ- 

69η. -ηνός ΒΘΕΠΠΒ Το 6ο ἢ [ΗΘ ο 1οσπι, 

απᾶ {16 ἰογπΙπα ΙΟ -αεύς 1 {89 α 

Τούτη. 

ἘῸΣ ἴ]ιο ΔΌΟΥΘ ΓΘΆΒΟΙΒῚ Πᾶν πὶ θη 

οοπβάθη{Ιγ ἐν Κολοσσαῖς ἴῃ ἴμο ἰοχύ, 

απᾶ πὶ ΤΊΟΤΘ ποβι αὐϊοη πρὸς Κολασ- 

σαεῖς ἴπι [Π6 βαροθΥβοτΙρ{ίοἩ. 

1 βἰχαΡο, ΧΙ, 4.12 (ρ. 628) τὰ δ᾽ 

ἑξῆς ἐπὶ τὰ νότια μέρη τοῖς τόποις τούτοις 

ἐμπλοκὰς ἔχει μέχρι πρὸς τὸν Ταῦρον, 

ὥστε καὶ τὰ Φρύγια καὶ τὰ Καρικὰ καὶ 

τὰ Λύδια καὶ ἔτι τὰ τῶν Μυσῶν δυσδιά- 

κριτα εἶναι παραπίπτοντα εἰς ἄλληλα" 

εἰς δὲ τὴν σύγχυσιν ταύτην οὐ μικρὰ 

συλλαμβάνει τὸ τοὺς Ρωμαίους μὴ κατὰ 

φῦλα διελεῖν αὐτούς κ.τ.λ. 

3. Τὸ Ρ]τήφία, ϑίγσαθο κ. 8. 13 (Ρ. 

576), Ῥο]γΏ. τ. 57, απᾶ 50 6εΠοΘταΙΙΥ; 
{ο “αγία, Ογαο. δἱὂψΙ1. 11. 475 Καρῶν 

ἀγλαὸν ἄστυ, Ρίο]. γ. 2, Ῥ]]ορίτ. Κι. 

δορλ. 1. 25 (ποαρΏ ἴῃ {86 οοπίοχὺ 

ἘΠΠοβίταίαβ δα5 ὑμπαῦ αὖ οπθ {ΐτὴθ τῇ 

Φρυγίᾳ ξυνετάττετο) ; ἰο 1ΙΗ/άΐα, ϑίθρἢ. 

ΒΥΖ. 8.0. ΟἹ {6 οοἵηπβ ἴῃο οἱ 15 

βοπιθ[πιθς τορτοβοηίθοᾶά 88 βοαἰθᾷ Ὀο- 

Όψποθη ὑνο {επια]ο Πρι1θβ ΦΡΥΓΙΔ απιᾶ 

ΚΔΡΙΔ; ἘοΚκη6Ι ἹΠ. Ῥ. 16ο, 

Μιοππεῦ τν. Ῥ. 320. Έτοπα 15 ἰὐπαί]οπ 

ΟἹ {πο οοπΒπος οὗ {π6 {ητορ οοιπ/τγίθς 

ΤιβοᾷῖοθΒ, ΒΕΘΠ18 {ο Ἠατο οὐίαϊποθᾶ ἴ]ιο 

ΒΙΥΏΒΊΩΘ Τγἰπιίαγία οΥ Τηἰπιείατία, Ὦγ 

ΒΟ 16 15. βοπιθίῖπιθς ἀθβὶσπαϊθᾶ ἵπ 

Ἰαΐου {ἴπιοβ: 566. Ῥείοι, απά ΟΡ. 

ὙΠοδεο]ῖπᾳς, Πίίπ. Ὁ. 665. 

3 ΒίαρΗ. ΒΥΖ. Β. Υ. 4758 μεταξὺ Φρυ- 
γίας καὶ Λυδίας πόλις. Βαΐ ϱοποετα]]γ 

Ἠίοταρο]!β 15 αβεὶρηεᾷ {ο Ῥητγοῖα: ϱ. 8. 

Ρίο]. ν. 2, Ὑπταν. γη]. 3 ὃ το. 
4 0ο]οβ5ϱβ 15 ββεῖσηοᾶ {ο Ῥητγοῖα ἴῃ 

Ἠοιγοᾶ. υἱῖ. 3ο, Χεπ. ἁπαῦ. Ἱ. 2. 6, 

ΒίχαῬο χῖῖ, 8. 15, Ρϊοᾶ. χὶν. 8ο, ΡΙΠ. 
Ν. Η. νυ. 31 ὃ 4ἴ, Ῥοσθη, οἰγαὲ. ΥἹῖ. 

το. τὶ 

οοπαρ. 



ΤΗΕ 6ΟΗΌΒΟΗΒ5 ΟἿ ΤῊΝ ΤΥΟΌΝ. Ι9 

(ο Ὀγταβίο αππῖοιπ Ῥε]οπσθά αὖ {5 πιο {ο Αδία, ἴῑο Ῥτοσοή- 

5.1 Ρτονίησθ). Α5 δὴ «4δίαίο ΟΠ το αοοοτάϊησΙγ ΤΠαοβῖοσα 

ἵς αἀάτεβδεά Ίπ {πο Αροοα]γρίιο Ἰεῦίον. Το {815 Ῥτονίπος ἴΠαγ 

αά Ῥεεη αδδΙσηες 1Π ὑμ6 Βταί Ιηδίαπσοθ; ἴΠθη {Πεγ πογο Ἠαπᾶςθά 

ογες {ο Ο1]1οία”; αἴεγννατᾶς ἴΠαγ γετα ἰταηρ[εττεά απᾶ τοίταπ»- 

{θττοᾷ {τοπη {πο πα {ο με οἴμετ; {411 Ππα]Ιγ, Ῥείοτο {πο Ο]τίς- 

Ώαη οΓα, {Π6Υ Ῥ6σβπιο ἃ Ῥεγπιαπεηπί Ρατῦ οὗ Αεία, ἰ]λαίτ οτγΙσῖηα] 

Ρ{ονΙποθ. Ἠετο ἴ]αυ τοπιαῖηαᾶ, απ] {Π 6 οἶοβο οἵ ὑπ6 {νά 

οθΩΤΙΤΥ, θη ἃ πουν ἀῑδίιραοη οἵ ια ἨοπιαἨ ΘΙΏΡΙΓΘ γγας 

τηϑ 8, απά Ίο Ῥτογίηπσο οἵ Ῥητγοῖα Βτίπια, α[τογνγατάς «α]]οᾷ 

Ῥασαίίαπα, Ίνας ογθαῦθα τὺ Παοῖσθα ας 105 οαρ]{α]”. 

πε Ἠριευ]α {ο πο (οἱοβδίιαη5 5ΠΏροδθς ἃ ῬοπεΓῇι] «ΓΘ 18} Τππρονπέ 

ΘΟΪΟΠΥ͂ ἴῃ ]αοᾶῖορα απά λα πεϊσμροιτῃοοἆ. Ίο ατα ποὺ Ἠου- ος βεἰ(]οπιθηί 

6εγοτ 16[ῦ {ο ἆτανν {815 Ιηίεγοπος {Τοπ ἴμθ ερὶδίο αἶοπα, Ῥαΐῦ ἴπα ἘΠ 

[αοῦ 15 οδίαὈ]βηεά ὈΥ αππρ]ε Ἱπάερεπάαεηῦ {6βΠΙοηΥ. Ηθη, Ἠοοᾶ. 

νι Πο Ιηβο]εηό Ἰσοεπορ οἰαταοίετιδίῖο οἵ ΟπτιεηίαΙ ΚΙπσδ, ΑηΠ- 

ἔοσμαβ ὑπ6 ἄτεαί ἱταπερ]απίεά ὅσο ἐΠοιβαπά «ΓΘ υ5 ἢ {απη]]]ας 

ἴτοπι Ῥαβγ]οπία απᾶ Μοβοροίαπῖα, ΙΠίο Ἰγάϊα απά Ῥ]τγσία ἡ, 6οἶοπψ οἱ 

πα οαπ Ἠατά]γ ἀοαδρί (Παῦ απποηςσ μα Ῥγϊποῖρα] βἐαῖοης οἵ ἴῃεδα ον 

ΏθυΥ οο]οπ]ςίς που] Ῥο {με Όντο τηοϑῦ ὄμτινίηςσ οἴθίιες οἵ Ῥητγσία, 

πγΏ]οῖι νετ 8180 Πο πο πιοβύ Ἱππροτίαπί 5εθ]επιεπίς οἵ {88 

ΟΥΤΙΑΏ Κίησβ, ΑΡραπιεα απά Ἰμαοάῖσθα, ἴπο οπε {οππάεά ΤΥ 

Ἠ15 σταπά{αί]μεχ ΑπίϊοσΏας {Πο Ειναι, ἴπο οὗετ ὮΥ [15 {αΐ]ον 

ΑπΙΟΟΠ5 πο Θθσοπά. [ {Π6 οοπηπηεγοῖα] Ἱπιροτίαπος οἵ Αγα- 

τηθς, δὺ {815 της γγας ουθδίθι (Ὁ 5οπιθγ]αί Ἰαΐετ 16 γγας του]ς- 

οπεά 5οοοπά ΟΗΙΥ {ο Ἐρ]αδαδ απἹοησ {ο οἶδιος οἵ Αδία Μπο 

1 ΑΓ {Πο γϑδι 8. σ. 49 ἴ]6γ 866ΠΙ 

{ο Ἠαπο Ῥδεη Ρρεγπιαπαη{]γ αἰζασμεᾶ {ο 

ἑΑδία’: Ῥε[οτο Ίἴπαῦ Ίππο 1ου ατθ 

Ῥαπαίαᾶ αροαί Ῥείπεεη Αβία απᾶ Οἱ- 

Ποῖ. ΤΉΘ56 α]θεγπαίίοης 816 ἐτασσᾶ Ὁγ 

Ῥθγρπιβηπ ἄε ἁεία ρτουϊπεία (Ώοθτ]π, 

1846) απᾶ ἴῃ Ῥηϊϊοϊοσιιδ τι. 4 (187) 

Ῥ. 641 βᾳ. Θεο Ματαπατάῦ Επι. δίααίς- 

υατιρα[ό. τ. Ῥ. τ76 88ᾳβ. Τιδοάϊοθα 15 

Ἀββ]ρηοᾶ ἕο “Δεία) ἵπ Βοθοκ σοτρ. 

ΙΠ56Υ. 6512, ό5ᾳ1, 6626. 

ΤἩθ παπιθ «Αρία) ΜΠ Ῥο πβεά 
ὑτουρλοτῦ {818 οΏαρίοτ ἴῃ 105 ροΠ σα] 

ΒΘΗΡΘ, 85 αΡΡΙΙΠς ἴο {ο Ἠοπιαπ ΡΤΟ- 

νῖηρθ. 

3 Οἱο. αἆ Ἔαπι. ΣΠΙ 67 εκ Ῥτο- 

νϊηρῖᾶ, Ίηθα Ο1Ποϊεηςί, οἱ 5015 τρεῖς 

διοικήσεις Δβϊαίϊοας [1.6. Οἱυγταξίσαπα, 

ΑΡΕΠΙΘΠΡΟΤΗ, ΒγηπβάΘΏΡΕΠΙ] αὐ! ραίας 

{π156ϱ”: αα 41. ν. 2ι “πιθα οκρεοβαῖο 

Ἀρβίω ΠΟΡΙΤΑΤΗΠΙ ἀἱαοθβίππῃ ̓  απᾶ επ 

Ώαο Ίηε8 Αβία,᾽ ἈΒθθ6 8180 8Ροπθ, ἢ. 7, 

ηοΟῖΘΒ 2, 3. 

3 Ἠιογοσ]ος 5Ίποσᾶ. Ρ. 664 54. (ΎΜ6β- 

561.) : 566 Ματαπατᾶί 1. 6. Ῥ. 10ο. 

4 ΦΌΒΘΡΗ. Απιίΐς. κ. 3, 4. 
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Οομῆβοδ- 
ὑ1ο 5 οἱ 
Ἐ]ασστις. 

ΤῊΝ ΟΗΌΒΟΗΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΤΥΟῦΡ. 

85 α οθηίτο οἵ πας), ἴπθ Ρο]θ]σα] ταπ]ς οὗ Ἰαοάίοσα βύοοα 

Ἠϊσματ". οι πιοηίΊοη 15 πιαάο οἵ 1άϊῖα απᾶ Εμτγοία”, 

{815 Ἰαΐΐίοτ ΟΥ̓ ο5ρεοῖα]]γ 15 Ροϊπίεά οπῦ ὮΥ 115 ΡοβίδίοἩ, {οτ 16 

Α «1 επ]ςΏ 5εύζ]ο- 

τηθηῦ οηος ορίαρ]Ιςηεά, ἴΠο Ίπβαςκ οἵ {πΠ61 {ε]]οπγ-οοαΠίΓγΙΙΕΗΏ 

νου] Ὀ6 τρια απά οοπ6Ιηιιοιβ. 

δὐοοα ποθαχ {π6 {γοπ{ϊθγ οἵ {π6 πο οοιηΏ(τΙθ8. 

Αοοοτάἰπσ]γ απάἆετ {Πο Βοτηδηῃ 

ἀοπιϊπαδίοη πο Ηπά {παπι σαΐμετθ Ἠοτα ἴῃ ΥΕΤΥ Ίαγσο ΠΙΤΗΌΕΙ. 

Ἠ/ῃατ ἘΊασσας ἐμθ Ῥτοργείος οὗ Αδία (5.0. 62), γῆ Ίγας α[υθτννατά5 

αοοιιδεά οἵ πια]αάπαϊπ]ςίταθῖοη ἴῃ Πῖ5 Ῥτονίηπσθ απἆ ἀθείεπάεᾶ Ὦγ 

(σρτο, {οτραάς λαο οοπίτιραίῖοης οὗ ὑπ ὦ/6π5 {ο {86 ἴεπηρ]ο- 

ΥΥΟΥΘΙΙΡ απά {Π6 οοηδεαπιεπῇ εχροτίαί]οη οἵ ΤΙΟΠΕΥ ἴο Ἐα]ερίῖπο, 

ο βεῖζθᾷ α5 οοπίταραπἁ ποὺ 1655 Παπ ὑπεπίγ Ῥοαπάς πυαῖσΏύ 1Π 

σο]ά 1π (86 5ἴηρ]6 ἀῑςιτιοῦ οὗ π]λ]ο] Παοβῖσθα Ίναδ {1ο οαρῖία| ὃ. 

Οᾳα]οα]αίεά αὖ {π6 ταίε οὗ α Πα][-»πε]καὶ {οτ οαοΏ πιαπ, {Π15. ΤΙ 

τορτοδοηΐς ἃ Ῥορα]αίίοη οὗ τηοτθ ἴλαπ οἰογοῃ {Πουδαπά ααιι]ό 

ἔτ θη 3: [ῸΓ ΟΠΙΘΗ, οἩ]]άτοτ, απά 5Ἴαγος πετο εχεπηρίαἁ. Τὺ 

τηαδέ Ῥο τοππεπρεγθά Ἠούγενετ, ὑπαῦ (115 15 οπ]γ {με 5απι ΠΟ ἢ 

᾿ μετὰ τὴν "Ἔφεσον. 

1 ΘΙΑῦο ΧΙ. 8. 13 (Ρ. 576) εἶτα 

Απάμεια ἡ Κιβωτὸς λεγομένη καὶ Λαο- 

δίκεια αἵπερ εἰσὶ μέγισται τῶν κατὰ τὴν 

Ῥε]ον ὃ 15 (Ρ. 577) 
6 Β478 ᾿Απάμεια δ᾽ ἐστὶν ἐμπόριον μέγα 

τῆς ἰδίως λεγομένης ᾿Ασίας δευτερεῦον 

ΤῊΘ τε]α[ῖτο ἵπῃ- 

Ῥοτίαποθ οὗ ΑΡ8ΙηΘ8 απᾶ ΤιαοᾶΊσεᾶ, ἴννο 

ος ἴμτοῬο ϱοποταΒίοης θατ]ετ ἔμαπ δύ 

Ῥαπ] πιαγ ὈΘ 1πἱθιτοᾶ τοπ ἴπθ ποίΙ6ΘΒ 

Ἰη Οἴορτο; Ὀτπὸ ἴπετο 15 σϑᾶβοῃ 1ο0Υ 

ἐπϊπκίηρ ἐλαῖ Τιαοᾶῖσοσα αξετπαχᾶς στθῖ’ 

ΤΟΥ͂Θ ταρ]ᾶ]γ {ματ Αραπηαα, 

3 Τη ΖοβεορΏαβ Ἱ. ο. ἐμ ποτᾷς 816 τὰ 

κατὰ τὴν Φρυγίαν καὶ Λυδίαν, ε]ιθ ἔνο 

ΏΦΙΠΘΕ Ὀοΐησ ὉΠΟΥ͂ {πο τἰποπ]απι οὗ 

[186 οπθ αγίο]θ: Πο ἹππιθβΙαίαΙγ 

αἴζθιπατάς Τιγάϊα 15 ἀτορροᾶ απᾶ ΡΗΣγ- 

δα αἸοπθ παπιθᾷ, πέμψαι τινὰς ... εἰς 

Φρυγίαν. 

8 Οἷο, ργὸ Ἐϊασο. 328 " Βεαπϊατ αππὶ 

Π]α ἱηνίαία σαδαϊοὶ.. παπι ϑασατη ὁ- 

ἄσοταπι ποπιπθ ᾳποίαπη{5 εκ Τα] οὐ 

ακ οπιπῖραβ Ῥτονιποῖς Ἠίοτοβο]γηια 

Φρυγίαν πόλεων. 

οσροσίατὶ βοἱετεῖ, Ἐ]ασοα5 5απσῖς οᾷ]σίο 

ηθ ος Αδία οκρογίατῖ Ηοετοῦ... πα] π- 

παπι ὁπάφβοταπι, Πασταπίεπι ἨΠοή- 

ΏΠΠΙ(πΒΠΙ ἴῃ οοποΙοπΙῬᾳΒ, Ῥτο τεριῦ- 

Ίσα οοπίΘπηηϱτο ρτατ]ἰα δ ΒΠΠΙΤΗ 

Σπ185...ΑΡαπηθΘΘ πιβηΙΙθ5{ο οοπΙρτθΏθη- 

Βα απίθ Ῥοάςς Ῥτείοτίϐ ἴῃ Τοχο ϱκ- 

Ῥθηβαπαῃ ορ απτὶ ροπᾶο οοπίαπα Ῥατ]]ο 

ΠΗΙΠΠ5...μαοςίσςς ἰσιπΙ ροπᾶο Ρραι]]ο 

ΑΠηΡΗ5.) 

ᾖοδορβας (Απιέίη. πὶν. 7. 2), αποϊῖπς 

{πο ποτᾶς οὗ Βίταρο, πέμψας δὲ Μιθρι- 

δάτης εἰς Κῶ ἔλαβε...τὰ τῶν ᾿Ιουδαίων 

ὀκτακόσια τάλαντα, 6χΡρ]αἴΏΒ {818 6ΠΟΥ- 

Ί1ΟΠ5 ΒΗΠ1 8.8 οοπηροξθᾶ οὗ {ο {ΕΠΡΙ6- 

οὔογῖησς οἳ {πθ ὅθ 8 πἩΙοἩ ΤΠΘΥ 5επί 

{ο 0908 ἴος βαξεῖγ οαὖ οἳ {π9 νὰ οἵ 

Μιηιάα{65. 

4 ΤΗΙΦ οα]οπ]αζίοη ΞΙΡΡΟΕΘΕ (1) ΤῊ αὐ 

{πο ΒΑ] - 56 Κ6ὶ ποϊσ]ι5 ττοτ.; (2) Τηαί 

{896 Ῥοπιαπ ρουπᾶ 15 5ο5ο δτ.; (3) 

Τ]ιαί {πο τε]αξίοπ οὗ σο]ᾶ {ο εἶ]τος ας 

αὖ {815 πηθ 85 12 : 1. ΤΠϊ5δ 1450 οβί]- 

γχηδίθ 15 ῬΟΒΒΙΌΙΥ βοπιαπ]αῦ ἕοο Πρ. 
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Ώιο ἨοιπαἨ ο/ῇσσις 5ιοοθεάςά 1π ἀείεοίῖης απά οοπβδοαπο; 

απᾶ λαί ποτείοτο ἴΠο Ποιο «ΘΒ ρορι]αδίοη σου] Ῥγο- 

Τηο 

απιοπηῦ βεϊζεά δὖ Αραπιθα, πο οἴ]ποτ στεαῦ ΕΠτγοιαη ορηίτο, 

πας Πνο πες 85 Ίαγσο α5 ὑπ15΄.. Φοπιεπῃαί ἰδίου τ Ίανθ α 

ἀοσαππεπί ρατροτίῖϊησ {ο Ῥθ ἃ ἆεοτεο οἵ {π6 ἨαοάίοθαΏς, 1Π ἩΥΠΙΟ] 

Ῥαβ!Ιγ ὍΘ το Ἰαγσοτ (Πατ {Π15 ρατίῖαὶ οβπηαίθ Ιπρ]]65, 

ἴΠαγ ἰΠαπ]ς {πο Ῥοπιαπ Οοηδα] {ο ἃ Πιθαβατοθ σταηίῖησ {ο 

16Υ9 πο Πρετυγ οἳ οβετνίηςσ ἐπαῖτ δαρραζης απά Ῥταοίϊεῖησ 

οὔῃετ τ]ίος οὗ πεῖτ τεµσ]οηπ”; απά {Πποας] {Πῖ5 ἆθοτεο 15 Ῥτο- 

Ῥαβρ!σ ερατίοις, γεῦ 16 5εγνε5 εαιια]]γ 1161} {ο Ίου ὑμαῦ αἲ μις 

Ώπηρ Παοάίσθα ἵα5 τεσατάεά α5 αη Ἱπιροτίαπί ορηίτο οὗ {πα 

Το {868 6απῃο οΠεοῦ πΠΥ Ὀ6 αποϊεά 

ἴῃο εχἰτανασαπί Ώγρετρο]θ ἴῃ {πο Τα]πιαά, ὑπαὺ θη οἩ ἃ 66ΙΓ- 

ἀἱδρειδῖοη ἴῃ Αδία ΜΙΠοΥ. 

{η ΟΟ68ΒΙΟΠ απ. ΙΠΒΙΙΥΘΟΙΟΠ οἳ ἴπο 1 ουν Ότο] οαὐ ἴῃ 0ῴβαγθα, 

πο ππείτοροΠς οἵ Οαρραάοσία, πο Ὀγουρηῦ ἀοννη ΡΟ {πον 

Ἠεαᾶς ὑπ6 ογαθ] γεησεαπσθ οἵ Ἰῑπσ Βαροι απᾶ Ιεά {ο ἃ πιαδ- 

βαοτθ οἱ 12.000, “06 πα] οἵ Τιαοάῖοθα γα οἸογοη ση] {ιο 

ποαπᾶ οἱ λαο Πατρείτίησς᾽ 1η ἴπο {αΐαὶ απἁἆ Ῥταπιαίιτο ΤΠοί- 

πιπθηῦ οἱ {116 Ιηπδιτοεπίς'. ΤΗΙ5 Ῥρίαςο πας ἀοαρί]ες βἴπσ]εά 

1 ΤΉ οοἴπασθο οἳ ΑΡραπιθα αΏοτάᾶδ α κίαΐϊθᾶ {ο Ἠατο τοβίθᾶ {Ἴοτο. ἸΠεί]οτ 
βτ]κίησ οχαπιρίθ οἳ απάαϊίο {πΠπεποῬ 

αὖ ἃ Ιαΐο; ἀαΐθ. Οπ οοἶηβ βίσποκ αὖ 

{Π15 ῬΙδοθ ἴῃ Το τοῖσπς οἳ ΒΕΥΟΘΓΙΒ, 

Μαστίητας, απᾶ ἴ]ο εἰάετ ἘῬΠΙΠρ, απ 

αγ] 18 τορτοβοπίεἆά Ποαίτπς οἩ πο 

ΨΒύΘΙΒ. ΙΠΙΠ 8Τθ ἃ τοδὶ ΑΠ ἃ πο- 

πηβΏ: ΟΠ [Π6 τοοῦ ἃ Ῥ]τὰ 15 Ῥοχοπεᾶ ; 

ΜΉ16 ἴῃ {1ο 81:1 αποίποετ ΤἨϊτα α)- 

Ῥτοασ]θς Ῥθατῖησ 8) οἱνο-Ῥγαπο] ἴῃ 

15 6181. ΤῊΘ αγ] Ῥεατβ {πο Ιπβοτίρ- 

Ποτᾳ Νώε. Οπίβιᾶς ατο πο βίδπαϊηρ 

Ἠρττθβ, ἃ ΤΙΒΏ απᾶ ἃ ποπιαπ (αΡ- 

Ῥατεπ{]γ ἴ]ο Β4Π1Θ πο πΏο Ἠατο Ῥθετ 

χεργθβοη{εᾶᾷ ναῖη ἴμο ατ]ς), στ {Πεαῖτ 

Ἠαπᾶς ταὶ αξ 15 πο αἰὐθίιᾶρ οἳ 

ῬΙΒΨε6τ. ΤἨθ οοηποεχῖοη οὗ πο ατ]ς 

οἱ Νοδῇ σι Αραπηθα 15 εσρ]αϊποᾶ Ὦγ 

ἃ Ῥαββ8ρϱθ ἴθ οηπθ οἳ ἴπο ΒΙΡΤΙΙπΠο 

Οτασ]θς (1. 26τ 54.), πετα {πο τποπή- 

ἑαΐτ ογετηβηρίης Αραπηιαα 19 άρπα βεά 

ΜΠ} Αταταῖ, απᾶ {Π6 ατῖς (κιβωτός) 15 

{818 Αραπηθα ορίαϊπθᾶ 15 ἀϊβδαποίίτο 

ΒΙΤΏ8ΊΙΗΘ οἱ ΟΙροίας, {πο Ατῖς οὐ 0Πο5ἱ, 

{τοπα 105 Ῥηγεῖοα] [οαίαχθβ ΟΥ̓ τοπ 198 

Ῥοβϊίοη αξ 0Π6 οεηίτο οὗ {αχαβίοη απά 

Άπαποθ ἴον 0ῃ6 ἀἰβίτιοῦ, οἵ Γοπι ΒΟΠ1Θ 

οίμοχ οα35ο, 16 15 ἀ Ποπ] {ο βαγ. Ἰπ 

ΒΗΥ 9859 {Π15 ΒΠΤΠάΤΙΟ πη]σηέ παίτα]1γ 

βασσοβί {ο ἴΠοβο ποπαϊηθεᾷ ση {Π0 

ΟΙα Τοβίαπιθηῦ ἃ οοηηθσῖοηπ να {πο 

ἄε]ᾳσο οὗ Νοαμ; Ῥαὺ {π6 1άθα ποτα]ᾶ 

ποὺ Ἠαγθ Ῥθεη αἀορίεᾶ ἴῃ ἐπ οοἴπασα 

οἳ {πο Ῥ]αοϱ ψι]ποτῦ ἴῆο Ῥγθβειτο οἱ 

βίτοης 9615} ΙΠῄπΘΠσΘΑ ΟἿ {περο 

οοἵηβ 8560 Εοκμε] Ὠοσίγ. Νιιπι. γ᾽ οἷ. τττ. 

Ῥ. 132 Βᾳ., Επᾶ {ῃ6 ραροι οἳ βατ Ἐ', 

Μαᾶάση ἴῃ 1μο Νιπίβπιαξίσ ΟΙιγοπίσῖε 

Ν. Β. τι. Ῥ. 173 84. (1866), πἨενο {ΠδΥ 

816 βρατεᾶ. 

3 ΦΌΒΘΡΗ. Απ. πῖν. το. 21. 

3 Τα]πι, ΒαΡ]. ἨΜοξᾶ Καΐοη 26ᾳ, ᾳποῖ- 

οἆ Ὁγ Νεαραπετ, Τια ἄέοφγαρ]ίο ἄμ 
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Βρεοῖα] 
εἰΐγδο- 

{1οης οὗ 
Ἠιετα- 
ΡοΠΒ. 

ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΙΠΥΟῦΡΣ. 

οιι6, Ὀθοαιςθ 16 Ἠαά α Ῥθοι]ας Ἰπίετεςυ {ος {Πο “678, 85 016 

οἱ {λοῖτ ομ]θί βεἰέ]οπιοηύς], [Ὁ Μ11 Ὦο τεπιεπιρεγεά 8150, ὑμαῦ 

Ῥητγσία 15. οεροςία]]γ πιεηδοπεά απιοης {μοδο οοαπ{τίθ5 γΥ]]ο] 

{αγπὶκηΏοά ἐΠαῖτ αποία οὗ ΜΟΙΒΏΙΡΡΘΙΒ αἲ «/εγαβα]θπι, απά γγετε 

[85 τεργοςοπίθά αὖ ὑπ Ῥαρίίδπι οἵ ὑμ8 ΟἨτίδάαπ ΟμιτοἩ οἨ 

Όιο στθαῦ ἆαγ οἵ Βεπίεοοςῦ”. 

Μεπίίοπν ας αἰγοεπάγ θη τηαᾶθ οὗ {6 ἐταβῃο ἴῃ ἀγαὰ γγοοίς, 

ΒΟΉ {οτπιθά {π6 εἴαρίο οἳ οοΠΊπΊΘτοθ ἴῃ με ΥαΙΙεΥ οἳ ὑπ8 

Ίοιβ», Τὸ πιαγ Ῥε Ιη{ετθά {τοπ οἶῃμοτ ποῖῖσθς μα {15 ὈταποἨ 

οἱ ἐταάθ μδὰ ἃ. Ῥεοσ]αχ αὐτασίῖοη [ος πε ᾖθννς'. 1 5ο, ὑλεῖτ 

οοιωπιετοῖα] 1η5ποῦς που] οοηδίαπ{]γ Ὀτίιης {65Η τοοτι]ζς {ο ἃ 

οοἱοπγ γν]]οἷι γνας αἰγεαάγ ΥετΥ οοηδιἀεταῦ]θ. Βαῦ ἴμο πεϊσΏροιν- 

Ἠουςά Ἰε]ά οαί οὐμοὺ Ιπάαοεπιεηῦς Ὀεβιάες 8185. Ἠιεταρο]!5, ὑπ 

6αΥ πναίετίησ Ῥ]ασθ, ἴμο Ρ]εαδαπῦ ταςοτῦ οἵ 141615, Ἠαά ομαγπως 

{οτ {Ἠθπα, α5 στο] α5 Ιμαοάῖσθα ἴμε Ώά5γ οοπιπιετεῖα] οἱ γ. Αἲ 

]εαδύ 5οἩ ντα ιο οοπιρ]αϊπό οἵ εἰτιοίες Ῥαϊτιού αὖ Ἰοπῃθ. 

«Τ]ο νήπος απἆ {πο ῬαΐἩμς οἵ Ῥμτγσία, πτ]ίεςδ ἃ Τα]πιαα]ςς Ὀτί- 

{αΙγ, “Ἠανο 5εραταίεά {ο {οι {γ10 685 ΊΤοπι 15/46] δ᾽ 

Ταϊπιιᾶ Ὁ. 319, Ὀλοιβα Ἡθ ΞΘΕΠΙ5 {ο 
Ἠανο απηϊδαπᾶθγβίοοᾶ {πο ΘΧΡΤΘΕΒΡΙΟἨ 

αποἑεᾷ ἴῃ {μ6 ἐαχῖ, οἵ π]ΙςἩ Ἠθ ϱίνεβ 

ιο 5θη80, “Οείτο τνι]]ο ἰπεπιρ]αΙν δὰ 

Ὀγαϊ ἆθβ ἤδοιθβ απ’οη αταΙό {ϊτέθ8.ὕ 

Τὸ 18 ῬτοραβΙγ ἐΠῖς εαπιθ Τιαοᾶίσεᾶ 

π]ΙσἩ 15 παθραηῦ ἴῃ αποί μες Τα]πιπάῖσαιΙ 

Ρᾶββᾶσθ, Τατ. Βαῦ]. Βαῦα Μεἰσίαλι 

84 8 (αἱ5ο αποἰεᾶ Ὦγ Νεαραπατ, Ρ. 211), 

ἴῃ πἩΙοἩ Ε]αΙ αρρεασῖης {ο Ἡ. 151)- 

πηαθὶ θη Ἡ. 6956, βαὖ5 “ΤΥ 1816 

Λοᾷ ἰο Αδία; 896 ἴποι {ο ΤιαοᾷίσεΒ,᾽ 

πηθτοθ Αβία 15 βιρροβεα {ο πιεαἩ 

βατά18. 
1 Απ Ιπβοπρίοη Τοππᾶ αὖ Ώοπιο ἴῃ 

{πο Φθ 18} οεπιοίετγ αἱ [86 Ῥοτία Ῥου- 

ἐαθηβῖς (Βοεεκ! «οτρ. Ιπδεγτ. ο0τό) 
χΗἨΘ ὑμὰ5; ΕΝΘὰ . ΚΙΤε . ΔΜΜΙΑ . 

[ΕΊΙΟΥΔΕΔ . ἀπο. λδδΙΚΙΔΟ. κ.τ.λ, 
1.6. ἔνθα κεῖται ᾽Αμμία Ἰουδαία ἀπὸ 

Ααοδικεία. ῬΙΟΌΔΌΙΥ ΠΤιαοβῖσοεα, οἩ ἴ]θ 

Ίγοιβ 18 πηθβηῦ. ΕΡΕΙΗΔΡ5 8ἱ5ο Ὑθ 

ΙΙΑΥ 16ἱ6Σ αποίῃμοθς Ιπβοπρίίοη (6478), 

φ]Ώῖοῖι ππθπ{1οπ5 οπθ ΤΥΥΡΙο ἔτοπι Τ/80- 

ἄἶοθα οὐ {ἴθ Τιποιβ, ἴο ἃ Φθν 5} 

ΕΟΊΣΟ6Θ, 

3 Αοἱβ Ἡ. το. 

8. 560}. 4. 

3 Αοΐβ χυϊ. 14. 15 ἴπειθ απ 8] 5100 

το {15 Ῥταπο]Ὦ οὗ ἐταᾶρ ἴῃ {86 πιθββασρθ 

{ο {86 Ομ τοι οὗ Ἡποᾶίσεα, Ἠθυ. 11. 17 

οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ... γυμνός" συµβου- 

λεύω σοι ἀγοράσαι ... ἱμάτια λευκὰ ἵνα 

περιβάλῃ, κ.τ.λ.) Τ19 οη]γ οἴμογ οὗ [Π8 

ΒΘΥΘΏ 1ηθββ8σ65, ΠΙΟ οοπίθΙηδ απ 

αἱ]αβίοη 6ο ἐπ ψϊΐθ σατπηθη(5, 15. δᾶ- 

ἀτοβροά {ο {πθ ΟἨπτοἩ οἳ βατά1ς, πἩθγθ 

αραῖπ ἴ]ογθ τηϊσηύ Ῥθ ἃ τεῖθτεησθ {ο {πὸ 

βάμμα Σαρδιανικόν (Ατὶβύ. Ῥααω 1174; 

ΑΕΠαΤΥΠ. 112) ἃπα ἴἨθ φοινικίδες Σαρδια- 

νικαί (ΡΙαἴῖο Οοτα. ἴῃ ΑίΠεῃ. 11. Ρ. 48 Ε) 

οἳ ὧπθ οοτηῖο ρΡοθίβ. 

5 Τα]πι. Βαδ]. δαθθαί]ι τ47 Ὁ, αποἰθᾶ 

ϱγ Νεπραπετ Για ἄέοφταρῃῖε αἰ Τ᾽ αἴπιιιᾶ 

Ρ. 317: 860 Ί165Π6Υ δολοῖ. σι, Βαῦμὶ. 

Ταἴπι. Ῥ. 250 54., 8Πᾶ Ῥ. 207 88. ΌΟτ 

{86 ποτά ἰπαηρ]αζεᾷ Ῥραΐ]ς,᾽ 566 Βδρο- 

ροτς Έγεσ]ι Μπι Ὁ. 113, 60]. τ. 
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Τπογθ 15 πο στοιπά {ος βαρροβίησ {ῃαί, πε δῦ Ῥααἱ γυτοίο δὲ Ῥατ] 

Ἠϊ6 Ηριςί]ε {ο ἴῃο (ὐὐ]οββίδηβ, ἢ Ἠαά ενει νἱβιύθα {1ο οατοῇ Ὃ αμ 

15 ΠΙΟΗ ἢ6 6ΥΙΠςΘΘ 5ο ἆθερ απ Ιπίθτεδ, ὙΝΠοίμεγ νο εχ- ο 

ΑΊΠΙΠΘ ἴμο παττανο 1Π {πο Αοΐδ, ος ὙΠείμετ Ίνα σαΐμεγ αρ στοίθ. 

{Πο πούϊοθϑ ἴῃ {μα εριςί]ο 1861, νο Ἠπά πο Βιηὐ ἴλπαῦ Ἡο Ἰαά 

ενετ Ὄθευ πὶ Π18 πεϊσπροατῃοοά; Ῥαΐῦ οη με οοΠίγαΓΥ 50Π1Θ 

εχρτοβδῖοης ΙΠπᾷ]γδοίΙγ εχο]αάςε ελα 5αρΏροβίιῖοπ οἱ ἃ νὶςιῦ {ο {ιο 

ἀπείτιοῦ, 

Τὸ 15 ίταο ὑπαὺ ού Τμ] πλοτθ (απ οπσθ πθηβίοης Ῥηγγοῖα Ὑιαί ἰ8 

5 Ίγιησ οὐ δῦ Ῥαπ] τοπίο ΟΥ 85 ἨΠίηεδεῖησ Ἠϊ5 Ίαροιτς, ΩΝ 

Βαὺ Ῥητγοῖα τγὰβ ἃ νασαθ απά οοπηργε]εηβίνθ ἴθγπι; ΠΟΥ οαη δὲ Πακοῦ 

86 ϑδϑαμηθ {]ιαῦ ο νιον οἵ ὑπ6 Τγοὰβ νγας ᾿πὐθηα θα, απ]αςς 

06 αἰγθούϊομ οἵ Πἱ5 τοαίθ οὐ έλα οοῃὐοχῦ οἵ ὑπ6 πγγϑύϊναε αἷς- 

Ὁποῦ] ῬοΙηΐβ {ο {818 φοπίἩ-ιγεδίετη ΟΟΥΠΘΥ οἵ Ῥητγοίια, Τη 

ποιύμου οὗ {Πο ὕγγο ρῬαββϑᾶρθϑβ, θυ δῦ Ῥατπ] 15 βἰαίοά {ο Ἰανο 

γῶν 1164 {ῃτοιισῃ Ῥητγσία, 15 019 ὑΠ6 85ο. 

1. Όπ 15 ΒΘοΟΠα ΠΙΙΡΒΙΟΠΑΥΥ ἸΟΌΓΠΘΥ, δἰξου 1ο ας τουιβι θα τ. ΒΌΡδα 8 

δα οοπῆντηθα πο ΟΠ το 65. οἵ Ρἰδιάϊα απά [μγοαοπία {οαπαεά πο οη 

οη 19 Ηταί ν]δῖί, Ώθ ραβ5ες {μτοιασῃ “έλα Ῥητγοῖαῃ απἆ (ἀα]α θη τε κκώην 

οοαπῦτγ'. 1 ανα Ρροϊπθεά ού οἰκαπῃετο λμαῦ {5 εχρτθββίοη 31 Ἰουτ- 

τηυβὺ 06 τιδεά ο ἀεποίθο ο τοσίοΏ γ]ο πα]σῃί ο σα]]οά 1η- ἘΣ 

ἀΠετεπί]ν ΕἨτγοῖα οὐ (α]αίία-- πο Ἰαωπά ὑν]Ο ἢ Παὰ οτισιπα]]γ 

Ῥε]οηπσεά {ο {με ἘΠτγσίαπ5 απἁ Ἠαά α[ίογγατᾶς Ὄεεῃ οοἱοπῖδοά 

Ὦ} {86 (4115; οὐ ὑπ ρατίς οἵ αἶί]ετ σοι ν/Ιο αγ ἵη {Π6 

ΠππηθάΙαζο πεϊσηροιτ]ηοοά οἵ {Π15 ἀεραίαδιο στοαπά”. Τηϊς 

γερῖοη 165 οοπβιάεταὈΙγ ποτίῃ απά οαδί οἵ ἴῃο γΥαΙΙε7Υ οὔ {ῃ68 

Ίμοιδ. Αβειπ]ῖησ {Παί {Πο ]αδύ οἵ {πΠ6 Τιγοποπίαη απά ΕΙδιάϊαπ 

{ουης δὖ 10 ου Ῥαα] Πα]ιεά τὰ ΑπιοοἩ, Ὡς πποι]ά πού 

ΟΠ αΠΥ Ρτοβαβ]ο 5αρροβιΠοπ αβρτοαο] ΏθΘαχθΥ {ο Οοἱοβδ (Παπ 

Άβραπιεα Ορούα5 οἩ Ἠῖ5 ΨΥ ἴο “ἴμο Ῥμτγσίαη απά (α]αξίαη 

οοιΏῦτΥ, ΠΟΙ Ιπάεεά πεεὰ Ἠο Ἠαγο σοπο ΠΘΑΓΙΥ 850 {αγ υορί- 

1 Αοῖβ χυΐ. 6 τὴν Φρυγίαν καὶ Ἐαλα- 1. 1 τῆς Ἰτουραίας καὶ Πραχωνίτιδος 

τικὴν χώρα», [8 οοττεοῦ χραᾶίης. ἘῸΣ χώρας, Αοἲβ ΧΙ, 1ᾷ᾿Αντιόχειαν τὴν Πισι- 

{Π15 886 οἳ Φρυγίαν 85 85 αᾶ]οοίνο δίαν (1ο οοττεοί τεαᾶΙπρ). 

ΟΟΠΙΡ. Ματ]ς 1. 5 πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, 3 Βεο ἄαἰαίίαπε, Ῥ. 18 8ᾳ., 22. 
1οἩ. 111. 22 εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν, Τπικ6 



2. Ἠϊβτίςιε 
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ΤΠΕ ΟΠΌΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΠΥΟῦΡ. 

ΔΙ α5 ὕ}15. Απά ασαϊη οἩη 5 ἀερατίατο Ποπ {115 τθσΙοἩ 

Ἡς ἸΟΌΓΠΘΥΒ ΟΥ̓ ΜγΡία {ο τοας, Ιεανίησ ΄Αδια) οη Πῖ5 168: Ἠαπὰ 

απά Βιηγπῖα οἩἨ Π]5 τίσηί. ΤῊ {με πούϊοοβ οἵ 815 τουῦΐθ οοἩ- 

βΡΙΤθ {ο Βῆονγ, ὑ]αῦ Πῖ5 ραί] οἱ ἴΠΙ5 οεσβδίοη ἸΘῪ {αγ απαΥ ΓΤΟΠΙ 

ἴῃθ να]]εγ οὗ {Πε Ίποις. 

2. Βαὺ Ἡ θε πας ποῦ Ῥτοιςσηί ΙΠπίο {πα παϊσηροιτῃοοἆ 

Επϊτᾶ αῖς- Οἱ Οο1οβδβ οη 5 5οοοπά 1ηΙβ8ΙΟΠΑΣΥ ΙΟ01ΓΠ6Υ, 16 15 εαια]]γ 
ΒΙΟΠΕΣΥ 
ΙΟΊΙΥΏΕΥ. 

ΙΠΡΤΟΡΕΡΙΟ {Παῦ Ἡο νΙδιεά 16 οἩη Ἠ]5 τά. 9ο {αγ ἃ5 τεσατάς 

Αδία ΜΙΠΟΣ, μ6 8Θ6ΕΠΙ5 {ο Ώανο οοπβηοά ἨΙπηςε]{ {ο τεν]β!ῖπς 

{πθ οματο]ιεδ αἰτοαάγ {ουπάεά; πο πευ στουπά ΥΥΠΙΟΗ ηο Ῥτο]α 

ναβ ἴῃ Μαοεάοπῖα απᾶ (πθεσθ. μας πῃεη πο ατα ἰο]α ἰλαί 

ἀατίησ 815 ἐμιτὰ ]οατηαΥ δύ Έα] α[νοτ Ιεανίπσ ΑπΟΙΟΟΗ ἡ ραδ5εά 

ἴῃ οτάατ {Ἡτοισῃ {πο (α]αίίαη οοαπῦτυ απἀ ΕἨτγοῖα, οοΏΒΠΙ- 

Ίησ 411 ιο ἀἰδεῖρ]ες 1, νο σαν Ἠατά]γ ἀοαρί ὑπαὺ πο (6αἱαβίαπ 

οοαη!ίτγ 8πα Ῥητγοῖα” ἴῃ {Π15 Ἰαΐΐ6ι Ῥαδδασο ἀοποίθς οββοη{Ια]1γ 

ιο 5απιθ τασῖοη 8ἃ5 “μα Ῥητγσοίαη απά (αἰαίαη οοιηίτγ᾽ 1Π 

ια {οΥΠ16Υ, Τηο β]σ]ιό «Ώαπσα οἵὁ οχρτεβΣίοη 15 οσρ]αϊπεά Ὦγ 

ὕιο αἱίοτεοά ἀἰτθοίοη οὐ Ἠῖ5 τοιίθ. Τπ ο βτδῦ Ἰηδίαποςρ Ἰ]8 

οοιΓ»θ, α5 ἀθίετπιῖπεά ὈΥ 105 εχίτεπαα Ηπτηϊίς---Απῑοσι ἵπ Εἰδίάϊα 

156 αἰαγίπσ-ροϊηϊί, απᾶ Αοχαπάτία Ἴτοας 18 Όεγηπαδίοη---- 

νοῦ Ὦο ποίμνια {ογ ὑπ6 ΕΠτοῦ Ῥατί οἵ {πο παγ, απά (μις 

πιο] 116 οη ἔπε Ῥοτάςτ Ἰαπά οἵ Ῥμτγοία απἆ Οα]αΐίία; πετθας 

ΟἹ 0115 5εοοπά ο0σ88ΙΟΠ, ΨΠεη Ἠθ γγαςδ ἵτανε]ήηπς {ποπ ΑπίΙοσ]ι 

ἴη Ὀγτία {ο Ἐρμεεας, 105. ἀῑτεοθῖοη Ὑοι]ά ὍΘ. ϱοποτα]Ιγ {τοπι 

εαδύ ἰο γψαδί, απ ἴ]ο πιογο κἰτιοί]γ (αἰαῦατπ ἀῑδίτιοῦ γγοι]ὰ 

Ρο ἰχανοτδεά Ρείοτο {Πο Ἐμτγοία:. [ νο 51ΡΡΟ5θ ἨΙΠ {ο Ίθαγε 

(α]αία αὖ Ῥεβείηας οἨ 108. Ὑθδίετη Ῥοτᾶοτ, ἢ ποπ] Ῥαβ5 

αἶοπσ ἴμο στοαῦ ἨϊσΏναγ-- {ογπιθτΙγ ἃ Ῥογδίαη απά αἲ {ῃῖ5 

ἄπης ἃ Ἠοπιαη τοας---Υ Ῥγηπαάα απά ΘατάΙ5 ἴο Έρμαρα», 

ανοαιεῖησ ὑπ6 Ἠεατί οἵ Ῥηχγσία, Ραῦ {ο]ονίπσ ἴῃΠο να]]ογς οἱ 

ἴπο Ἠετπιας ἀμ Οαγβίαετ, απά 5εραταίεά {οπι ἴπο Μπαπάον 

απά Ίμγοις ὮΥ ἴπο Ἠ]σῃῆ πποαπίαΙη Τάησθ5 ΥΠΙΟὮ Ῥοιπά {μοδα 

]αζετ {ο ὑμ6 που ”. 

1 ΑΛοῦς κνΏῖ, 23. δή Ῥδὰ] απιᾶ δέ Τ]κο 15 ποὺ {πο οοππίτΥ 

2 Μ. Ἐθπαπ (Φαίἰπὲ Ῥαιῖ Ῥρ. 51 84.,)  ΤῬΙΟΡΘΣΙΥ 5ο οα]]εά, Ὀπὺ ὑπαὺ ΠΟῪ ατο 

[26, 313) πηβΙπ{ίηΒ ἐ]λαξ 11ο δία οἳ ϑρθδκίπιρ οὐ ἰμο ΟΠχομθς οὗ Ρβίάϊπα 
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τας Φὲ 1μι]κος πατταίθινα βθθῖὴβ {ο εχο]αάο απγ νι οἵ ο. ος 
σθ ΙΤ 

{1ο Αροβίῖθ ο ο ΟΠΙτοµες οὗ {ο Ίμγοις Ῥείοτο Ἠϊ5 Πτοῦ 

ΑπΙοςΗ, Ιοοπίπτι, Ἰγείτα, απᾶ Ώετ)ε, 

τ ΠΟΘ 1αΥ τι ΐπι {ο Ῥοπιαπ ργουΐπισε οἵ 

α]αία. ΤῊ Ϊ5 ἱπεγρτεία ο οὗ ἄα]α- 

ἐἶαι ποοθββασ]γ αἲεοῦς Ἠϊ5 τίον οἳ δύ 

Ῥδα]} τοιῇθΒ (ΡΡ. 126 84., 331 84.); απᾶ 

Ἡοθ ΒΙΡΡΟΒΘΒ [89 Αγροβί]ο οη Ἠΐ5 ὑῃϊγα 

ΣΩΙΒΡΙΟΏΒΙΥ 1ΟΠΤΠΘΥ {ο Ἠανο Ῥαβ5εἆ 

ΏποιρἩ {πο Υ8]1οΥ οὗ {π6 Ώγοις, τι }- 

οαὐ Ἠοπποτετ τοπιβίηίησ {ο ΡτθβοΠ [19 

οβΡε! ἴπετθ (ΡΡ. 331 5ᾳ., 356 βᾳ., 362). 

ΑΦ Απίῑοσοῦ ἴῃ Ε]βίάϊα ποα]ά οἳ 61118 

Ἠγροίλμθβίβ Ῥο 089 ἑαυ μοῦ οἩατοἩ {η 

«απ]αία απᾶ Ῥηχγσία” πο ἢ δύ Ῥαα] 

νὶςιοᾶ, Ἠῖ9 ἀῑτεοῦ τοπίο ἴτοπα ]ιαῦ οἳῦγ 

{ο Έρηθεαβ (Δοίβ συ [8, 23, ΧΙχ. 1) 

που] παατα!γ 116 Ὦγ {Π15 τα]]εγ. 1 

Ίαγο αἰτοαάγ ((αἰαΐίαηβ ῬΡ. 18 8ᾳ., 22) 

βἰδίθα ἴμθ βϑυΐοιιβ οῬ]θοίίοηβ {ο ΥΠΙΟΠ 

{815 1η{ογρτεία[ίοη οὗ «α]αδία 18 οΡεη, 

δα (11 πβίακθ ποὺ) Ἠαγο απβγετεά 

πιοβῦ οἱ Μ. Ώεπαμ)6 αγρατηθη{β Ὦγ 8}- 

Ωαϊραίίου. Βαΐ, 85 {15 Ιπζετρτείαδίοι 

πθατΙγ αΏθοίβ απ Ἱπιροτίαπί Ρροϊηί ἴῃ 

{86 Ἡϊβίουγ οἳ δύ Ῥατ]8 ἀεα]ῖπσς πα 

{86 ΟοἱοββίαΏΒ, 10 15 ηΘΟΘΞΡΒΙΙΥ {ο 58Ὁ- 

θοῦ 16 {ο ἃ ΟἸΟΒΘΥ οχαπΙΙΠα/{1οἨ. 

Ἠμοαίξ βἰορρίπςσ ἴο επαπΙτθ ὙἨθ- 
ἴποι {1815 νίοπ 15 τεοοποί]αῦ]θ πα δύ 

Ῥατ]1)5 αββετίοη (0οἱ. 11. 1) ἴπαί {1650 

οατο]ιοβ ἴῃ ο ΤοτΕ να]]ογ “δα πού 

β6θη 15 ἴβοθ ἴῃ πο ἤβθβῃ, 10 ν]] αρ- 

Ῥθασ (1 {ΠΙπΙ) {πῶῦ Μ. Ῥεπαν)5 81ρι- 

1ΠΘΗ{5 816 1Ώ 50110 63565 ππζεπαβρ]θ δᾶ 

ἴῃ οἱΠθτβ πια 6 ὑπτπεά αραίηδί Ὠΐτη- 

56Η. Το ἴμτοῬ Ἠεαᾶςδ ππάετ πΥΠΙΟΗ 

ἴπαγ πηαΥ ὍΘ οοπτεπΙεπί]γ οοηβΙἆετεᾶ 

916: (1) ΤῊΘ 1186 οὗ {πο πατηθ΄ α]αία”: 
(4) ΤῊΘ 1Ππεταχγ οὗ δὲ Ρα] {τατε]5; 

(11) Τηο Πβ[οτῖσα] πούῖοςΒ 11 {11ο Ἡρίδ- 

{16 {ο πο ἀαΙαΙαἨΒ. 

() Οµπ {89 Βταῦ ροϊηί, Μ. Ὥσπαπ 

Βίαΐθ5 ἐπαὺ δύ Ῥατ] νγὰ8 ἴῃ {π6 Παλδ1ή οὗ 

πβίης {ο ο[οίαϊ παπιθ {ος ιο αἷδ- 

ὑοῦ, απᾶ {Πετείοτο οα]]εᾶ ἴπθ εοαπίτγ 

ΒΟΉ εχίεπᾷβ ἴτοπι ΑπΙΟΟΗ {πι ῬϊβΙά]α 

{ο Ώοτρο α]αβα, εαρροτήπςσ {815 

ία ὮΥ {ο ΑΡοβείιϱΏ πδο οἵ ΑΡία, 

Μαεθάοπῖα, απᾶ Αολαῖα (ρ. 51). Τηο 

ΒΏΡΨΘΙ 18 ὑπαῦ [89 ἨΠβΠΙΘΡ οὗ Ίμεβο 

ε]άετ Ῥτογίποθβ Ἠαᾶ τετγ Ρεπετα]]γ ϱι- 

Ῥογρεᾷεᾶ (ο Ίοσα] Παπ1θςΒ, Ὀαὺ 0118 τᾶ 

ποῦ {Π6 σα5ο πι πο οἴτετ ἀῑδίτιοῦβ οἱ 

Αβίΐα ἹΜίποτ πΊΘΥθΘ {ο ῬτονίποθΏ πδὰ 

Ῥθοι. {ογπηθεᾶ δ ἃ εοπιραχβ{ΊνεΙσ Ἰ]αΐθ 

ἀᾳΐθ. ΤῈ πδασο οἳ Βὺύ Ίπκο 15 α 

ροοᾶ οτ]θετίοη. Ηθ 8150 ΒΡΕΑΚΒ οἱ 

Αβία, Μαοθάοπῖα, δηθὰ Αολαϊῖα; Ῥαῦ αἲ 

{θ ΒΑΠΙΘ παθ Ἠ1β παχταῄνο αΡοππᾶᾷς 

ἴῃ Ἠϊρίοτῖσα] οι εἴμποσταρμ]σα] ΏΒΠΙΘΡΒ 

ψ/ἩΙοἩ Ώανο πο οβ]οῖα] Ἱππροτί; ϱ.6. 

1μοβοπῖα, Μγεία, ῬαπιρηγΗα, Εἰδίᾶΐία, 

Ῥμχγοία. ΊΠαιθ πθ Ώατοθ ΠΟ θγἰάεποθ, 

1 15 1θββοπαβΙθ {ο δββατηθ ὑπαὺ δ. 

Ῥαπ] πβασθ παβ ϱοπΙοΙΠΙΔΡΙΘ ἴο οὐ 

Τιακθ. Απᾶ αραϊη, 1 πο οοηδΙᾷεΓ 

Θὲ Τµα]κο αοοοππί αἱοπθ, ΠΟΥ 1η81- 

Ῥοταβῖθ απο {π6 ἀϊβμοπ]ῖοΒ 16 {18 

τίου οἱ αα]αίβία, ογεαῦθ5. Το ρατῦ οἱ 

Αβία ΝΠΠΟΣ, πε ΒΟ Ὑθ 8.6 1Π1Υη6- 

ἀϊα{θ6ΙΥ οοηοργηεᾶ, πα5 οοπαρτῖδοἁ οὔῇ- 

οἵα]]γ ἵπ ἴπο Ῥχονίπσθι οἵ Αδία δῃὰ 

ααία. ΟἨπ Μ. Ἐεπαπ) εποπίης, 8. 

Τα, αἲίοι οα]]ης ΑπΙΙΟςΙ ἃ. ΟἿ οἱ 

ΡΙβΙάϊα (χΙΠ, 14) απᾶ Τείτα απᾶ Ώετρο 

οἴε]θβ οἱ Τιοποπία (αῖν. 6), ἰτθαῖς 81] 
{6 {ηχθο, {οσεΐ]ατ νΙζΏ Πο ΙΠἴΘΤΠΙΘ- 

ᾷ1αίο Τοοπίἁπα, 36 Ῥε]οπσίηα ἰο ἄαἱαίία 

(ανί. 6, αν]. 23). ΗΘ εκρ]αῖἩ5 {19 1Π- 

οοΏβΙβίΘποΥ Ρ7βαγίηρ ὑΠδὐ ἴπ {πο ΤοΓΠΘΥ 

σα5θ ὑπ παχγαθίγθ Ῥρτοσθεᾶς ἴῃ ἀείαί], 

ἴῃ {86 Ἰαΐμΐοι ἴῃ πι8ββ68. Βαῦ 1 50, 

ΨΥ 5μου]ἃ θ οοπιὈίπο ἃ Ηϊβίοτίσα] 

απᾶ οἰ]λπο]οσίσα] ηαπιθ ῬΗγυρία δ ἢ 

δ ΟΠ οἶα] πᾶτὴθ ἰδίῳ 1Π {86 5816 

Ῥυθαίῃ, θη {π6 ἔπο 806 αἰ θυθηῦ 1 

κὶπᾷ απᾶ οπηποῦ Ρο τατιδι 8 ΠΥ ΘΧΟ παιδὶν 6 ὃ 

«Θα]αίίω απά Αβῖδ, ποπ]ά ο {πθε]]1ρῖ- 

16 οὐ ἐς βαρροβιθίοι, Ῥαῦ ποὺ “αδ- 

Ἰαϊϊω απᾶ Ῥ]μτγαία. ΜΟΙΕΟΤΟΣ {16 ΨΘΙῪ 

{ΟΥ οἳ {π0 εκρτθβείοη ἴῃ χτῖ. 6, “"1ῃ9 
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Βὲ Τιι]κο᾿5 
παγτα{άνο 

.- αχᾶς {Π6 ποτ]. 

ΤῊΝ ΟΠΌΒΟΗΕΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΥ0ῦΡ. 

Ῥοπηαπ οαρΏνΙγ. Απά {Π15 ΙπίετεποῬ 15 οοπΏγπιθ ὉΥ Βὲ Ῥαπ]5 

οὐ Ίαπσιασθ {ο ἴ]ιε ΟοΙοβδίαἩς. 

Ῥ]χγσίαη απᾶ α]αβατπ οοπ γ᾿ (80- 

οοτάῖηςσ {ο {π6 οοττοοῦ τεαᾶϊΐπσ πἩΏΙοἩ 

Μ. Ἀεπαπ περ]εσίβ), ΔΡΡΕΒΣΡ ἴῃ 105 ϱἶπ- 

ἀῑεᾷ γασπεηθβς ἴο εχο]αᾶο {π6 1ᾷεα ἴπαῦ 

δὺ Τμακθ πηθεᾶΏ5 {86 Ῥτοτίησθ οὗ α]8- 

α, ΦΠοβθ Ῥοππᾶατίθς ππ6γθ ῬτεοίδεΙσ 

1η8χ]θ6Δ. Απᾶ 6τεη σταη{ῖησ {]αί ἴ]ο 

ΟἨτίρίαπ οοπιπηππΙ θες οἳ ἸἹιγοβοπῖβ 

δια Ῥϊβιάϊα οοπ]ά Ὦγ α βἰταϊπῖης οὗ 

Ίβησπαρο 6 οα]]οᾷ ΟΠατοβµεβ οὗ (α]8- 

{18, 15 16 Ῥροββῖρ]θ ἐμαὺ δὲ Ῥατα] ποα]ᾶ 

Ἀάάτεςδβ ἴππεπι Ῥετβοπα]]γ 85 “Το ἴοο]- 

158} (δ! αὐΐδηβ᾽ (α]. 111, τ)2 ΒπαοὮ Ἱαή- 

σαᾳσο που] ὈΘ πο πιοτθ αρρτορτία{θ 

ἴπαη 1 ἃ πηοᾶεγη ῬχθβοΠετ 1π ἃ Γμτηῖ- 

αχ αἀάτθβς πετο ἴο αρρθα] {ο {πο 

Ῥο]οθς οἱ Ὑδυβδ 45 (7ο Ἠπδβίαπβ, ΟΥ̓ 

ἴπο Ἠπησατίαης οἳ Εεβί]Ἡ α5 “Υθ Δας- 

ἐπΙαἨς5, ΟΥ {86 ΙΤ οἱ Οοχκ α5 /7θ 

ΈἘπσ]βΗπεη.) 

(1). Τα {16 1πετατγ οἳ δὺ Ῥδὰ] 

βουοταὶ Ρροϊπίς τεαπίτο οοηβἰάεταίΙοη. 

(α) Μ. Ἠεπαπ Ίαγβ βίτεδδ οη {86 Ταοῦ 

ἐμεῦ ἴῃ Αοἲβ αγ]. 6, κνῖΠ. 23, ἴμθ οχᾷθε 

ἴῃ ψΙοἩ {Π6 π8πηθς οἱ Ῥητγσία απᾶ 

α]αξία οὀοαχ 15 Ἰηγετίεᾶ. 1 56θ6τ ἴο 

1ΙΥΡ6ΙΕ {ο Ἠατο οκρ]αϊπεά {15 βαξβίδο- 

{οτ!]γ ἴῃ {πο ἴοχύ. Ἠθ αρβρεΒβτβ {ο Ὦο 

πα πατθ οὐ ἴμθ οοττεοῦ τεαάῖηρ ἴῃ χγἰ, 

6, τὴν Φρυγίαν καὶ Ταλατικὴν χώραν 

(586 ἀαἰαίίαπι» Ρ. 22), ὑποπρῃ 10 Λας απ 

Πηροτίαπό Ῥεασίης οἳ δῦ Ῥαπ]’5 ρτοῦᾶ- 

Ῥ]ο τοιίθ. (Ὁ) Ηθ βίαΐθΒ {πα Ἔτοαβ 

σας δὺ Ῥατ]8 αἴπῃ (“1 Ὁ] οὐ ἆθ βαϊηῦ 

Ῥατ] Ἰ) ἴῃ [Π86 οὔθ 69859 (ατῖ. 6), απᾶ 

Έρ]οξας ἴῃ {πὸ οἴμετ (ΧΥΠ]. 23): 60ἩΠ- 

βεᾳιιθπ/{]γ ΒΘ αχραθς ἐπαὺ ἀα]αΐία, ΡΥο- 

ΡετΙγ 50 οα]]εᾶ, 15 Ιποεοποεϊναβιθ, α5 

{]ογθ ππαξ5 ΠῸ Τ8ΘᾶΡΟΠ ἨΗΥ Ἠθ 5Ποι]ά 

Πᾶν πιαᾷο “{μ15 βίπαπσο ἀθέου {ο- 

Τη αΠΡΠΕΥ 15 ὑπαῦ 

Ττοι8ς πας ποὺ Ἠϊ5 “ορ]εσοαῖ) ἴῃ ἴμπο 

Ηγβῦ ΙΠβί8πΠο0θ, ΠΟΥ Ἐρπεβαβ ἴῃ {Π0 

βοοοπᾶ. Οπ [Π6 Βταί οοσαβῖοη Βὲ 1] 

βἰ8ΐίοςβ ἴ]αί {π6 Αρορβί]ο βοὺ ουὺ οη Ἠΐ5 

1οπσηςγ πτῃ αατίθ ἀπῄετεπὲ ΙπίρπΙοπΕ, 

Ῥαύ ὑμαὺ αἴνετ Ἡς Ἠαᾶ σοῦ πγο]] {ο {119 

ηοτίῃ οὗ Αξία Μίπογ Ἠθ πας ἀτίτεη Όγα 

ΒΘΥΙΘΒ οὗ ἀῑτίπο ΙππιβΙοης {ο ρτοσθθᾶ 

Βτεί {ο Έτοαβ απᾶ {απο {ο 6Γ0858 0Τ6Σ 

Ιπίο Ἐπτορθ (866 ΡΠΙἱρρίαπα Ῥ. 48). 

ΤΠΙ8 πατταίῖγο 56ΕΠ18 {ο πθ {ο ἵπιρ]γ 

ὑμαὺ Ἡθ βἰατῖς ἴοτ 5 {πτίμαυ ἐχαγα]5 
ΤΌΤ ΒΟΠ1Θ ροϊηὺ ἴῃ {Π6 πεβίετη ρατί 

οἳ ἀδ]αίία Ῥχορεν. Πε Ἡθ ΘΟΙΩ6Β {ο 

186 Ῥοχάετς οὗ Μγεία, Ὦε ἀθεῖσης θ687- 

Ἰπρ {ο {89 16 απά ῬρτθαςΠῖησ ἴῃ Αδία; 

Ῥαΐ ἃ ἀῑνίπθ νοῖοθ ἰοῦ] πη. Ηθ 

ἔπεπ Ῥπτροςδες ἀἰτετσῖης {ο {πο τὶσηί 

απᾶ ἀεμτετίης ΠΙ5ππεβδαρθ ἴῃ ΒΙ γα; 

Ὀαπὺ {Π6 58τηθ ππξθεη Ῥοποτ οἩθοἷς Πτι 

θα, Της ΠΘ 15 ἀτίτεη Τοτπατᾷ, απᾶ 

Ῥα5565 Ὦγ Μγεία {ο {πο οοδβὺ αὖ Ττο8ς 

(Αοὐβ ατἰ. 6-- 8). Ἠετο 81] 15 ΡΙ8ίΠ, 

Βαύ 1 πο ΒΌΡΡΟΒΘ Εἴτα {ο β{ατῦ, ποῦ ἔγοπα 

ΒοΙΠΘ ἴον 1η (ἀβ]αξΙ8 ῬΓορθΓ 516 8.5 

Ῥοβδίητς, αὖ ἔχοπα ποθι η ΡΒ ἴδ, 

ΨΥ Ποπ] ΒΙ γα, πἩΙςἩ που] ο 

ἴα οαὐ οὗ ἴμο παγ, Ὀ6 πεποπεᾷ αὖ 

4112) Οἱ {μ6 5εεοπᾷ οοοδβίοῃ, δύ Ρατ] 

ῬΙΪΤΔΙΎ οὐ]θοῦ 15 ἴο τϑυϊβιῦ 89 (α]α- 

ἄδηη ΟἸΌΤΟμο5. πΠΙοἩ ο Ἠαᾶ Ῥ]απ{εᾶ 

ΟἹ {116 ΕΟΥ1ΠΘΥ ἸΟΌΓΠΘΥ (ασ ΠΠ. 23), απᾶ 
16 15 ποῦ {111 αὐδου Ἡο Ίας {α]4]]6ᾷ 0118 

Ιπ{θηί]οη ἴπαῦ Ὦθ σο6ε8 ἴο Ἐρμοδαδ. 

(Ὁ) Μ. Ῥεπαη 8150 οα115 αζεπῆοη ο 
{86 αἰ Ποα]{γ οἱ ἐτατετείηρ /ἴμο οεηίγαἰ 

βἰορρθ’ οὗ Αρβία Νήπου, “Τηοθτο πας 

Ῥτοβαβ]γ, ΒΘ 5475, “αἱ ὑπ18 εροςὮ πο 

τοῦΐθ {Τοπι ΤοοπΙπτη 6ο ΑΠΟΥΤΑ,᾽ απᾶ ἴῃ 

Παβαβεαίοπ οὐ 815 βἰαίεπιεηύ Ἠθ τθ- 

1615 {ο Ῥοαμχοί, 46 ἄαἴ. Ἰοπι. Ῥγου. Ῥ. 

102, 103. Ἐπεη 80, 11616 ὙΘΥΘ τεσπα]. 

χοβᾶ5 ἔτοπι δἰ. Τοοπίπτη ος ΑπΙΟΟΗ 

{ο Ῥοββίπτςβ; απᾶ {815 τοπίο ποπ]ά ΒΟΥ 6 

οᾳ πα]1γ γα]. Μογθογεχ {ο ΑΡροβί]6, πο 

νγὰἃ8 αοοιβζοπιθᾷ {ο ροτίι]ς οἳ ΤΙπ6Υβ, 

Ρετῖ]ς οὗ τοῦΏςτβ, Ῥ61115 ἴῃ 16 πι]άθχ- 

658 (2 0901. χΙ. 26), Βπᾶ νψ]ιο ρτθίθιχθὰ 

ψα]]άης ἔτοπι Ττο8β {ο Α56ο8 (Αοΐς σχχ. 
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Ἠο τεριεβεπίς Ἠϊ5 Ἰπογ]οάσο οὗ 08.611 οοπΙπαθἁ ῬΡΤΟςΓΕςΡ, μας ου! 

απά οὖοπ οἱ ὑποὶν Πτεῦ Ιπ]ΙΙαίίοη, ἵπ {π6 {ταίῃς οἵ Πο (οβρα], Ῥαα)ε οσα 

α5 ἀετῖνοᾶ {ποια ὑπ τοροτύ οἵ οὔμαι. Ηθ ἀθβοτρος Ἠϊπιδαι{ ἰλρξμαοι 

13) Μ 116 Ἠ18 οοπαραηΙοΏς βα1]εᾶ, ποπ]ᾶ 

ποὺ ο ἀεεττοᾶ ὮΥ απγ τοπβΏ ΟΥ̓ πἩ- 

Εγθπεη{θᾶ ῬαΐἩ5. Επί {86 [αοίς δᾶ- 

ἀποθρᾶ Ὦ} Ῥεττοί ἄο ποὺ 1επᾶ {Ἠεπι- 

βε]τθβ ἴο ΑΏΥ ΕΠΟ] 1Π{6Υ6Π68, ΠΟΥ ἆοεξ 

Ἡθ πια] ἄταν Ἱ0. ο οἵίθς 4η 1η- 

βοπϊρίῖοη οἳ {1θ Υ68Υ Α.Ρ. 82 ΝΠΙΟἨ 

βΡοβ]( οἱ Α. Οπβοηπῖας ἄα1αδ, {1ο 

Ἱοραίο οὗ Ῥοπἱβίαπ, 38 ἃ στεαί τοβᾶ- 

χηα]κεν {Ἡτοπσλοαῦ ἴμο Ῥαβίετη ῬΤο- 

τίηρθς οὗ Αβία ΜΙΠΟΣ, απᾶ Το βασροβῦβ 

ἐμπαὺ [186 οχἰβίησ τοπιαίης οἱ ἃ τοβᾶ Ῥε- 

ἔπθεη ΆΑπογτα απᾶ Ἰοοηίππα ΤΙΑΥ ο 

ρατῦ οὗ {815 σοτογποτ΄β ποτκ. τει 1 

[16 βασσεβίίοη Ῥο αἀορίεᾶ, 1ὖ 15 ἨϊςΗΙΥ 
Ππρτουαῦ]θ {λαῦ πο τοιβᾶ βΠοπ]ᾶ Ἠατθ 

εκὶςίεᾶά Ῥτετίοαβ]σ, πει πο οοηρβίᾶετ 

{86 οοπιρ8χα/Ίνο [αοἱΠςγ οὗ οοηβἰτιοῦ- 

1ηπρ ἃ ὙΥ 8ἱοηπς [818 Ἠπο οἳ οοαηίτγ 

(Ῥουτοῦ Ρ. 192) απᾶ ἴ]ιο Ἱπροτίβησθ οἳ 

516Ἡ ἃ ἀῑτεοῦ τοαίθ. (4) “1ὴ {186 6οἩ- 

οερίῖοὮ οἳ ἴπο δαΐμου οἳ {πο Δοίβ,᾽ 

νηἸζθρ Μ. Ἓεπαη, “0Π6 ἴπο ΙοἨΤΠεσ8 

ΒΟΥΟΒΒ5 Αρία ΜΙΠΟΥ 816 ΊΟΠΓΏΕΥΒ οἱ οοἩ- 

Ἐγτηδίϊομ απ ποῦ οὗ οοηγετβίοη (Αοἴβ 

χν 30.) τ, σπα. 5) 6, ΧΥΠ|. 23). ΠῚ 

βἰαζεπιοπό ΒΕΘΙΠΒ {ο 1Πθ ἴο ὈΘ ΟἿΪΥ 
Ῥαγδίαι]γ ἴσα. Τη Ῥοίῃ 6856Β δύ Ῥατ] 

Όεφίπδ Ἠ15 νοατ Ὦγ οοπΒτηῖης ΘΠ ΤΟ 65 
βἱτοαᾶγ οβίαρςηεᾶ, Ὀαὺ ἴῃ ῬοῦἩ θ 

Ἀάγαποθβ Ῥογοπᾶ {15 απᾶ Ώγεα]β ευ; 

Ετοππᾶ. Τη [Π6 ἴογπηθτ Ἠθ εἰατίς τ] ἢ 

[868 οχίβύϊηρ οΏηχο]ος οἱ Τιποαοπῖ8 απιᾶ 

Ἐ]βιάϊῖα απά οχκεπᾶς Ἠΐ5 Ιαβοπτβ ἴο 

(α]αία: ἴῃ {86 Ἰαὐΐου Ἡο εἰατός η 

{86 ποπ δχίβύϊηρ οἩπτο]ιθς οἱ ἀαἱαίία, 

απ σΒΥΤΙΘΒ {πο οβΡεἱ 1πίο Μαοεᾶοπῖα, 

απᾶ Αολαϊα. ΤΠΙ5, 50 ἴατ α5 1 σαη ᾱἷς- 

60Υ6Σ, νΓ88 15 σεηετα] τα]. 

(1 ΤΠο ποβσοθβ η 119 (αἰαίαπ 

Ἐγρίβί]6Β, υἩΙοἩ ΑΏρεαχ {ο Μ. Ώεπαι {ο 

1βΥοιχ Ἠ18 νίθπ, α1θ [Π886: (α) δὲ Ρατ] 

ΆΏΡΕΒΥ5 {ο Ἠατο “δᾶ Ἱππηαίθ το]α- 

ΠοηΏβ πμ {πο (ααἰαίαι ΟΠπτοἩ, αὐ 

Ἰθαδῦ 85 Ιπή]πιαίθ 85 τὶ {πο ΟοτΙπ{η- 

18Ώ8 απᾶ Τηοβρα]οπίαης,’ πΠθτθας ού 

Τμα]κθ ἄ1βροβα5 οξ{ῃθ ΑΡοβ{]6”5 ρτεβοΒίης 

ἴῃ (α]αὐῖ8 ΥοιΥ ΒΙΤΩΠΙΑΤΗΣ, Ὁ1}1658 {16 
οοπιπιππΙ 1ος οἳ Τοαοπία, απᾶά ῬΙΒΙα 18, 

Ῥο Ιπο]αᾶεᾶ. Ῥαΐ {πο ἀαἰαίατ Ἠρίδ- 

{106 ὮΥ Ώηο Τηθ8βηΏ8 ΘΥίΠοΘΡ ἴμθ 58116 

οἱο5ο απᾶ ταχ]θᾶ Ῥογβοπαὶ το]αδίοτ5 

σιΏΙοὮ ο Επᾶ ἴῃ ἴπθ Ιείίοτβ {ο {686 

οὔλθι «ἨπαχοβὮθβ, πιοτθ ΘΒΡΘΟΙΪΆΠΥ ἴο [Π9 

ΟοτιπζΠίαηβ. Απάᾶ αραίῃ; δύ Τι] 

ἨΙβίοΥγ 15 ΠΙΟΤΘ ου 1655 Γτασπιθηίαχγ. 

ΊΜΠοΙε Υθ8Ι5 816 βοπιείίπηθς ἀἱρπιίββοα 

ἴῃ 8. 161 Υ6Ι568. Τ1θ είαγ ἵπ Αταδρία 

ππ]ο]ι πιαᾶθ 50 ἆθερ 81) ΙΠΡΥΘΒΒΙΟΏ ΟΠ 

δὺ Ῥατπ] Ἠϊπιβε]Ε 18 ποῦ ετεη τηθΏΜΙοἩ- 

οᾱ: ἴπο (ἴἨτορ πιοπ{αβ’ 50] ἴῃ 

ἄποθοθ, ἔλοισα ἀοαρί]οβς {111 οἱ βΙτ- 

χίησ ϱΥεηίΒ, ΟΠΙΥ οοοπρίθβ ἃ ΒἱηΠρ]θ 

ΥΘ6Ι56 ἴῃ ἴπθ πϑυυαίϊγθ (Λοίς χχ. 2). 

Βΐ Τα] αΡΡΘΗΑΥΑ ἴο Ἠανο Ιοϊπεά δὲ 

Ῥαπ] α[ίοι [15 γὶβῖς {ο ἄα]αίία (χυΐ. το); 

απᾶ {Π 676 15 πο ΤΘᾶ5οΏ ΨΥ Π6 Βῃου]α 

μᾶγθ ἀγε]ό οἩ πο θη β τι ἢ 1 Ὴ ΠΘ 

Ἠαᾶ πο ἀτοοῦ αοπααΙπίαωποθ. (0) Μ. 

Ῥσπαι 5665 ἴῃ ἴπο ῬτθβεποῬ οἳ οπηῖβ- 

ΒΗΥΙΘΒ 110Π1 Φ6γαβα]θἵη ἴῃ {π0 (ἀα]αίαπ 

ΟΠτομθς 8)ὴ ἱπαϊοαύϊου ὑπαὺ (δα δ 

Ῥχοροτ 15 ποῦ τηθϑηῦ. “Τῦ 15 ΙΠΠΡΤΥΟΡΕ- 

Ρ]ο ὑπαὺ που σου] Ἠαπτο τηϑᾶθ 5.0} 8 

1οαγηεγ.᾽ Βαὺ ΨΥ 502 ΑΤΠεχθ πετθ 

Ἰτηρογίαμῦ 9 15} βου] θυηθηΐβ 1π α]α- 

ἐϊὰ Ῥτορεχ (άαἴαϊίαπς Ὁ. 9 84.); ἴπετο 

π85 ἃ ροοᾶ τοπᾶ {ηΠτοαρ]ια Βγτία απᾶ 

ΑἸ οἷα {ο Απιοστα ({{ἴηι. 4Τιΐοπι. Ῥ. 205 56.» 

Τιΐπ. Ηἰεγοβοί. Ῥ. 575 54. 6. ὙΥ 8586].) ; 

δα 1 πο ἀπά βποἩ ΘΠ 1558}168 85. {αγ 

ΕππαΥ {ΟΠ} ὁογΠβα]6πα 85 ΟοτΙη/Ἡ (2 Οοτ. 

ΧΙ. 13, εἴς.), ἴπετο 15 δὖ Ἰθαδῦ Ώο ΙΠΙΡΥΟ- 

Ῥαλδί]1ύγ Όπαί {που 5Ποι]ά Ώατθ τθασῃοθᾶ 

αἰαθία. (ο) Παρ; Μ. ΏθπαἨ {πη Κ5 

{λαῦ {11ο πιεποη οὗ Ῥασπαβας (41. 11. 

1, 9, 13) ἴπιρ]θρ ἔμαῦ Ἠθ γαβ Ῥ6ΓΒΟΠ- 

1] Χποπη {ο {Π6 οἩπχο]οςῬ αἀάτοββεά, 
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Ῥ]]οπορ οὗ 
δύ Ῥαυ]. 

ΤΗΕ ΟΠΌΕΟΗΒΣ5 ΟΕ ΤῊΝ ΤΤο0ῦβ. 

5 ιεαγίπᾳ οὗ ἐλΠεῖτ ἢ 1π ΟἨτὶςῦ απὰ ἐλαῖτ Ίοσο {ο πο βαϊη δ᾽. 

Ἠο τοσα] ἴπο ἆαγ ππεη 6 Βτεύ ἠθαγά οἵ {πεῖν ΟἨγὶςξῖαπ Ῥτο- 

{6551ΟΏ απᾶ Ζεα!”. ΤποισΏ ορροτζιπ]θ]ες οοοαγ ασαῖπ απά ασα]ῃ 

πνΠετα ἢ6 ποπ]ά παίατα]Ιγ Ώατο τείεττεὰ {ο ἢ15 ἀῑτεοῦ Ῥετεοπα] 

τε]αί]οης πΠ(Ἡ {Πεπῃ, 1Γ ηε δα Ῥεεη ἐλεῖτ εγαησε]Ιςέ, ηο αὈρίαῖης 

{τοπ αΠΥ 50] τείετεηοθ. Ἠθ βρεα]ς5 οὗ {Ποῖγ Ῥεῖησ Ιπδίτασίεά 

ἴῃ {86 (οβρε], οἱ 15 οὕΏ Ῥτοαοβίησ ἴλμα 0506], 5ενετα] Όπιος 

1η 88 οοιΠ5θ οὗ {88 Ἰεζίετ, Ὀαίῦ Ὦο πηαγετ Ῥ]ασες {πΠ6 ὑπο 1ῃ 

ΑΏΥ ἀἆ]τεοῦ οοπΏηθχΙοΏ, Ποισ]ᾗ {Πο οπθ τείεγεηςθ δίαπᾶς ἵπ {ο 

Ππηπηθά]αΐξα ποϊσ]ιουτηοοά οἱ {πα οἰμετὶ, ἸΤοτθονετ, 1{ ο Ἠαὰά 

αοἴαα]]γ νιδιζεά (091ο556Β, 16 ππαδύ αρρεατ δίταησο ὑμαῦ Π6 5ο] 

ποῦ οηΏσθ α]]αάς {ο απγ Ιπε]ιάεπί οοουχτῖησ ἁπτίησ Ἠ]5 βο]οπτῃ 

ἔμετθ, {ος ἰλπῖς5 αρὶςί]ο γγοι]ά (πετ Ῥα 1ο βἶησ]ο εχοερίίοη {ο 

Ἠϊ5 οτάἵπατγ Ῥτασξίοθ. ἀπά Ἰα5δ]γ; Τη οπθ Ῥαδεασο αἲ ]εαςί, 1 

Ιηθοτρτείες 1π 105 παίητα] 5εΏ56, Ἡο ἀεοίατος ὑπαῦ ἐπ 86 (Οο]οβείαης 

ὙΘΙΘ ῬΕΙ5ΟΠΕΙΙΥ απ]κποννη {ο Εϊπι: ΧΙ που] πᾶν τοι που 

6 Ἠτ]{α5, “μον στθαί ἃ οοπβιοῦ Ι Ἠαγο {ἴοτγοι απἆ {]απι {λα 

816 ἴῃ Γαοάῖσθα απά ἂδ ΠΙΑΠΥ 5 Ἠανε ποῦ 566} ΠΙΥ {ασο ἴῃ {ο 

Προς”. 

απᾶ {Ποταίοτθ Ῥοϊηίς ἴο Τσοαοπία απᾶ 

Ῥϊβιάα, Ἐταί 816 πθ ἴο πες οἩη {89 

Β8ΠΘ ρτοπηᾶβ {]αῦ Ἡθ πας Ῥοτβοπα]]σ 

ΊπποπΏ {ο 86 ΟοτΙπ{μῖαης (τ 005, ἰΧ. 6), 

απᾶ {ο {πο Οο]οββῖαΏςδ (60ο]. ἵν. το) Τη 

{αοῦ {πο ηβΠΙΘ οἱ Ῥατηαβαςδ, 85 8 {8- 

ΊηΟΠΒΑΡΟΒΙΙ6 απᾶ δὴ οἰάετ ἀἱδοῖρ]θ 6τεη 

ἔπατ δὺ Ρατ] Ἠϊπηβε]{, ποπ]ά ποὺ [81] {ο 

ὍΘ πο]] Ίσιοπω ἴῃ 811 {πο οἩἈτο]θβ. 

Οπ {89 οἴπετ Ἠαπᾶ 9ΠΘ ΟΥ {ππο ποῦΙ6ΘΒ 

1η {πο α]αίίαπ ΕἸ Ρ15016 ρτεβοηπῦ βετίοἹβ 

οΏβίασ]ες {ο Μ. Ῥθπαπ]ι νίον. μοῦ 

ΤΘ νθ {ο 58. {ΟΥ ἸηδίαποῬ {ο δὲ Ῥαπ]”8 

βἰαίσοπισηξ, ἐ]λαῦ Ἡθ Ῥτεασ]εᾶ ἴλποθ ἄο5- 

Ρε] ἴῃ α]αδία δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκός 

(1ν. τ2), 1. Θ. Ώθομιςο Ἠθ πας ἀθίαίπεά Ὦγ 

βΙε]σηθΒ5 (566 ἄαἰαίίαπ» ῬΡ. 23 5ᾳ., 1732), 

πθτοας ἨίΒ ἸΟΌΓΠΘΥ {ο Τῳοαοπία δα 

Ῥϊαϊᾶία 185. ἀῑδποίΙγ Ῥ]απποά τ] ἃ 

τῖθιη {ο πηϊββίοΏαχγ ποτ] ΤΗΣ αραῖη 

15 {Ἠθιθ πο πιθη/ίίοα οὗ ΤποίἩγ, πο 
πας τα πο} ἴῃ ϑὺ Ῥατ]5 οοπιραἩγ αροπί 

[815 1ης, απᾶ πο οἩ {Π]5 Πονήπρ γα 8 

Ἠϊπαδθι ἃ δίῃ Βοπ1ιθ πΙθη{ΙΟἨ 

σου] 66επι {ο ὈΘ εβροοία]]γ βασσοξίθᾶ 

πηοτο δὐύ Ῥαπ] 15 Ιαβυηγίτσ Ἠ1β οοπάποῦ 

τοβρεοθῖησ {πο αἰζοπιρί {ο οοπαρο! ΤΊ 

{ο Ὀ6 αἰτοππηπσίδοᾶ. 
1 ϱο]. 1. 4. 

1 1. ϱ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέ- 

ρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα κ.τ.λ. ΤΗϊ5 

οοττθαβροπᾷ5 {ο νου. 6 καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, 

ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε 

τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ. ΤῊΘ 

ασ πποη {ποὺ Ηχδῦ Ἠοαστᾶ {πο Ῥτθας]]- 

Ίησ οἳ {89 οβΡεΙ, απᾶ {πο αγ π]ιθη 

ΗΘ Ηταῦ Ἠθατά {πο ὨΠάΐπσς οἳ {5 {αοἳ, 

81θ 5εί ασα]η5δῦ θῇ οίἩετ, 

39.6. Ἱ. 6--δ, 21---23, 25, 28, 20. 

1155. ὅ- 

Δ Ἡ, τ θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον 

ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδι- 

κείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑώρακαν τὸ πρόσωπόν 

μον ἐν σαρκί, ἵνα παρακληθῶσι αἱ καρ- 
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Ῥαΐ, Ἡ Ἡο νγὰβ ποὺ ἀΙτθαοῦ]γ ΠΥ εναησε]ςί, γεῦ {ο πα 

[ΠΥ πγοτο ΙπάΙτεοίΙγ Ἱπάείεά {οτ {Παῖτ Κπον]εάσο οἱ ἴἶιο ἐτα(Ἡ. 

Βραρ]ιτας Βα Ῥεεπ [15 ἀε]εραίο {ο ὕμοαπι, 15 τερτοβεπίαίῖνα 

ἴῃ Ομτῖ. Ἑν Βραρητας ἴΠογ πᾶ Ῥεοι οοπγοτίοἆ {ο ὑῃ6 (ο8- 

Ρε]. 
πο οὗ {Π8 ΘΡ 5016, γ/ΠΙοἩ Ίπας Ῥθοπ τη 0 οΏβοατεά ΒΥ πα!βγραάἴης 

ΤῊΙ5 15 {ιο ονιἀεηῦ πιθαπῖησ Οἱ ἃ Ῥαβδᾶασο ἴῃ ἴῃΠο οΡρεή- 

απά παϊβύταπης]αί]οη, απά ΥΠΙοὮ παΥ Ὦο Ρραταρῃταςας μας: ΄Τῆο 

(οβρο[, τυ μοι Ίνας βργθαὰ απᾶ Ῥοτης ἔταϊῦ {ητοισ]οαῦ {ο τορῦ 

οἵ ὑπ6 νου, Ία5 Ῥθουυ θαπα]1γ 5αοοθβςῇα] απποησ γοιΠςενθς. 

Τις {οτ]ο στου] Ἠας ῬοεἨ τηϑηϊθβίθα ἴῃ γοι Ίποπη {1ο βτοῦ 

4αγ ποπ ο πἼθβδασο οἵ ο τας Ὑαδ Ῥγοασ]εά Το 7οι, 

απά αοοθρίοᾷ Ὦγ γοι---ρτοασμαά ποῦ α5 πουν ΜΠ ααα]οταίῖοπι5 

ὮΥ {ἔἶιοςε {αΐ5ο ἔεασβοτς, θαῦὺ ἴῃ 105. σεπιαῖπο βΙπιρΠοΙίγ ὮΥ Ίρα- 

Ῥήτας οισ Ῥε]ονεὰ {εἱ]ουγβδεγναπί; Ίο ια Ῥ6ςη ἃ 1}: ] τη] Ἰ βίου 

οἵ Ομτ]ςύ απά α [10Ππ| τερτεβεπ{α{]νε οἵ τι, απά ΓΠποπα ἨΙπη Ίο 

Πᾶνα τοσοῖνεά θάϊησς οὗ γοατ Ίου ἴῃ {πο Ρρίπϱ). 

δίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες κ.τ.λ. Τηθ 

ᾳπθβοπ οἳ Ἰπίετρτείαβίοη 16 π]εί]αΥ 

ἴμθ Ῥοθορίθ οἳ ΟΌοἱοβ8β απᾶ Τιαοᾶῖσεα 

Ῥο]οηπςσ {ο ἴ]ιθ βαταθ οπἴεροτγ σι ἢ ἴ]θ 

ὅσοι, ΟΥ ποῦ. ΤῊΘ Ιαΐΐογ τίετ 15 {α]κοι 

Ὦγ οπθ ος ἴπο αποἰοπύ ΙΠ{εγργθίθτβ 

(6... ΤΠοοᾶοταεῦ πὶ Ἠϊ5 Ἱπίτοάπο[ίοη {ο 
[86 ορ15{16), απᾶ 85 Όθεη πἀορίεᾶ ὈΥ͂ 

βοτετα] πιοᾶθτη ΟΥ̓ 105. ὙΥοῦ 10 15 ο)ϱ- 

Ῥοβθᾶ 21Π| {ο στατητηα/{]σα] απᾶ ]ορῖσα] 

οοηβ]άσταίοης. (τ) ΤῊΘ σταπιπια[ῖσα] 
Τοττη 15 απ[αποπταβ]ο; Τοχ {Π 6 Ῥτοαροβί- 

{1οη ὑπὲρ 15 ποὺ τερεαί{αᾶ, 5ο {παί 81] 

ἴπο Ῥογβοπβ πιοηθιοπθᾶ ατο Ἰπο]αᾶεᾶ 

ππάοτ ἃ τιποπ]απα. (2) Νο αἀεαααίο 

ΒΘΠΞΘ ὁ81) ὈΘ6 οχἰτασιεἁ Τοπ {π6 ραβ8- 

βασθ, 5ο Ιπ{ετρτεϊεᾶ. ΒῸΓΣ ἴῃ {Π18 ο85ο 

ταῦ 15 {πΠ6 αὐ οὗ ἴπθ 6ηΠἩπΙΘΤΑΙΙΟἨ ὃ 

Τῇ πη{οπᾶθᾶ ἴο Ὀ6 οχΠαπβίῖτο, 16 ἆοοθβ 

ποῦ {1161 {Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ ; ἔοτ ποῦβμῖης 18 

Βαϊ οὗ οἴῃθτβ ποτὰ ΒΘ Ἠαά βθθὴ Ὦο- 

51465 {π6 Οο]οβεῖαπς απᾶ Τιϑοάϊοθδῃβ. 

Τῇ ποὺ ᾿ἰηὐοπᾶθα {ο Ὦο θχῃϑτβίϊνο, 10 15 

ΙΗΘΑΠΙΏΡΙΘΒΒ; Τοτ {]θτθ 18. ηο ΤΘΒΒΟΠ 

πἩΨ {πο ΟοΙοββίαπβ απᾶ Τιποβίσθαηβ 

οβροοῖα]]γ αἹοπ]ᾶ Ὦο βοὺ οῇ ασαϊπεί 

{ποβο ποτ Ἠο Ἠαᾶ ποῦ 566}, ΟΥ̓ 1π- 

ἀθοᾶ σὴν ἴῃ [Π15 οοπποσῖοη {οβο ὙΠΟΤῚ 

Ίο Πδᾶ ποῦ βθθὴ Βῃοι]α Ὀ6 πιοπ]οπθᾷ 

αὖ 811, ΤῊΘ ψΠΟ16 οοπίοχὺ Βηονϑ {]ιαί 

ἐπ ἈΡοβί!θ 15 ἀσσθ Πηρ ον Ηΐβ βρίτ]Ιἔιια] 

οοπητηπηΊοη τυ] ἢ απᾶ Ιπῇοτοβῦ ἵπ ἐπ 0586 

σι ἢ Πότὴ ἢ6 ας Πδα πο Ρεγβοπα] 6ΟΠ]- 

ΠΗΠΠΙΟΒΙΙΟΏΡΒ. ὅδ'Ὁ 1θτοπιθ (Γρ. ΟΧχχ. δᾶ 

Ῥσπηθίτ, 8 2) 85 τση] οααρσηὺ ἴ]ο 

ΒΡ οἳ {π6 Ῥάββασο; «Ἰσποί δᾶ ἵρ- 

ποίατα βοτίρίπηας, ἀπτηΐαχαῦ Ἱαχία, [8- 

οἶθία ΟΟΥΡΟΤΕΙ6ΤΙ. ΑΠοπαϊπ Ιπίετίογ 

Ἠοπιο Ῥπ]οτο 5101 οοσηϊύας οδϑὺ 1118 

πού απα εν Ῥαπ]αβ αροβῖοΙαβ Οο- 

1οββοπβ6ς πππ]νοβαπθ ογθᾶεπ{ ατα Το- 

τεταῦ 4ποβ απίθ ποη τιᾷεταῦ. Ἐοτ 

Ῥατα]]α]β {ο {818 τι80 οὗ καὶ ὅσοι, 869 

{86 ποῖθ οἱ {πθ Ῥαββαρο. 

11, 6 ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρ- 

ποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ 

ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ 

ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ, 

καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Ἠπαφρᾶ τοῦ ἀγαπη- 

τοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς 

29 

ἨρββΡΗΤΗΒ 
ΨΓ8Β 1ηθ 
ογαηρο]1δί 
οὗ {815 
ἀἰδίτιοῦ, 
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50 τ Ἠον οὐ πΊθη Πο 6ΟΠΝΘΙΡΙΟΠ οἵ {ῃ8 ΟὐΟ]οββιδηβ {οο]ς Ρ]αοθ, 
ΤΘΡΙάΘΏΟΘ . . . - 

αΏριθρι» Ψς ΠᾶνΘ πο ἀῑτοοῦ Ἰη{ογπιαίίοη. Ὑϑῦ 16 οαη ἨατάΙγ Ῥο πτοης 

Ὃ οκ {ο οοηπθεῦ πε ενεηπί τι δὲ Ῥαπ] Ίοησ εο]οιτη αἲ ΕΒ βαβ. 
Τὺ 15 Ὃ πα Ἠετο Ἰο τοπιαΙηθᾶ Ῥτεαοβῖησ Τοτ ἴἨτος ἸοΙε ΥγθαΙς. 

ῬΟΒΒΙΡ]6 Ιπάεθά {λαῦ ἁπτίηπσ {Πῖ5 Ῥετιοά Ὦο Ῥαϊά βῃογύ ψιβιύβ {ο 

Αν. οἴμοτ ποϊσηρουτίησ οἶεθς ο{ Αδία: Ὀαὺ 1 5ο, ἴπο πούϊοθβ ἴῃ ἴπο 

Αα οῦ]ϊισε 5 {ο 5ΠΏβροβθ ὕμ8βθ ΙΠίειγαρίοης {ο Ἠ15 τεδιάεπος 

ἴῃ Ἐρ]αδας {ο Ἠανα Ῥ6ευ β]σ]ύ απά Ιπ/τεαπεη{’. ὙΥεῦ, ὑπο ρἢ 

ιο Αγροςίϊο Ἠ1πιδε[{ γγας 5ἰαξΙοπαΣΥ πὶ {μα οαρί{α1, ἴπε ΑΡροςί]ες 

Ἱπῃιθπςθ απᾶ ύεασβίησ 6ρτοαά ἴατ Ῥογοπά {ια Ἠπαϊο5 οἵ {π6 οἵγ 

απά 105. Ιππιεάϊαίο πεΙσηΏοιτῃοοά. 

οθγαΦΙΟΏ γαι Τεπιείτία5 ἀοοί]ατεά Παί ΄αἰπιοδῦ {Πτοασῃοιόῦ 

Ὁ} Αδία ες Ῥαα] Ἰαά Ῥεγειαάεᾶά απά {πτπθά ἀγα πιο] 

Ρεορίθ”.. ΈΤ]α βαογοᾷ Πϊδίοτίαι ἨΙτηδε]ξ πδοῬ εαπα]]ν βίτοησ 

Ίαησιασο ἵηπ ἀεεοτδίπο ὑπ οΠεοί οἵ ἴμο ΑΡροςί]ες Ργοασ]ῖπς; 

«ΑΙ. νο νο ἀγγε]ό Ιω Αδία Ἠεατά ὑπ ποσὰ οἵ {πο Ποτά, 

Ρού οὖν απά (τεειςὸ, 

{π6 ΑΡοβίθ ἨΙπιδε]Ε 1Π απ ορὶδί]ο πγίεη ἁπτίπσ 0818. ΒΟ] ΟΌΤΗ 

6οη65 βα!αἰαύϊομβ {ο Οοτιπ{Ἡ, ποὺ οπι ἴπο ΟΠατοῃ οὗ Βρμαβις 

ροοἰα]]γ, α5 πηϊσαύ μῶν Ὄθεη δηῤοιραίθα, Ὀὰὺ {οπι {ο 

10 πας Ἠατά]γ απ εχασ- 

Τη αοοογάαπσς υπ {παοδο ποίῖσθς 

ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ καὶ 

δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύ- 

ματι. 

ΤῊΘ τατῖοας τοαᾶίπρς πΠΏϊοὮ οΏβοττθ 

{86 πηθαπῖηρ 31ο {π656. (1) ΤῊΘ το- 

οεϊνοᾶ ἑθχὺ {ΟΥ καθὼς ἐμάθετε 188 καθὼς 

καὶ ἐμάθετε. ὙΥΔῊ {μ15 τοβάϊηπσ {Π6 

Ῥαββασο βιρροδίβ ὑπαὺ {Π6 Ἱπβίτασῦίοηβ 

οἳ Ἡραρητας π6τθ βιροεγασάοα ἰο, απᾶ 

50 ἀϊξδαποῦ ἔτοπα, ἴμθ ονΙσίηα] ογαησε]]- 

Ζ401οἨ οὗ Οο1οβ88; ἩΠοτεας {πο οοττοοῦ 

{οχί Ιᾷεπή Πες {Ἠαπι. (1) Έοχ ὑπὲρ ἡμῶν 

ἔμ τεσοϊνοά τεαᾶῖηπσ 18 ὑπὲρ ὑμῶν. 

Τμας ιο {οί ἐπαῦ 5 Ῥαα] αἰᾶ ποὺ 

Ῥτοβε] αὖ Οο1οβδῷ ἴπ Ῥ6χδοῦ, Ὀαὺ 

(ιγοιιφ]ι ]ί5 τερτεδεπἰαϊΐνε, 18 ουτεγαῦ- 

οᾱ. ΊΤπ ῬοίἩ ο.5ος ἴῑπο αππθλοτΙγ ΤοΥ 

ιο τοδᾶϊηρβ ΒΟ 1 Ἰαγθ δαορίθα 

ασαϊπβῦ {πο τοοθινθᾶ ἰθκὺ 15 οΥείΓ- 

πηεἰτηῖηρ. 
Π]ο οὐβοπτιίν οἳ τοπάετῖης 18 ἴῃ 

καθὼς [καὶ] ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Ἠπαφρᾶ, ἴτ8Πδ- 

Ἰαίεᾶ ἴῃ οασ Ἐπσ]δη Ὑετεῖοη Ὦγ ἴμο 

απηρίσαοιβ ΘΧΡΙΘΑΒΙΟΏ, “8858 7θ 8ἰ5ο 

Ἰοατηεά οὗ Ἐραρητας. Τὴ ἰταρ ἔοτοθ 

οὗ {86 ποτᾷς 18, ΄ αοοοτάἶης 85 76 πετο 

{πασμί Ὦγ Ἐραρητας, Ῥεῖησ δὲ ϱχ- 

Ῥ]απαἰίοη οὗ ἐν ἀληθείᾳ. 69 {86 ποίθβ 
ΟἹ [86 Ῥ8ββαΡ6. 

1 5360 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΠΥ Χχ. 18 “Το Ίπιογι, 

ἔτοπα πο Βτεί ἆαγ ΘΗ 1 βοὺ {οοῦ οἩ 

Αδία, Ώου 1 πας σι τοιι αἰὶ ἐ]ιο ἐίπιο,᾽ 

δα τετ. 31 “ΕῸΥ {μτθο 768 πέρ] απ 

ἄαμ 1 αεαξεᾷ ποὶ ΨΕΤΠΙΏΡ ΘΥΕΙΥ 0ης 

ἢ ἴθαΥς. ΑΒ 16 866ΠΊ5 ΏΘΟΘΕΒΗΣΥ ἴο 

ΠΟῪ {οσα Ὀχ]αξ νἱβῖῇ {ο σου πίῃ (2 0ος. 
ΧΙ, 14, ΧΕΙ. 1) ἀπτίης {Π]18 ρετῖοᾶ, οὗ 

Ἰπίεγταρίίοπβ οἱ Ίοηπς ἀἁπταβοηπ ϱΠοπ]ά 

ποῦ ο Ῥορύπ]α{εᾶ. 

3 Αοἱ8 χὶσ. 26. 
8. Αοΐς ΧΙ͂Χ. το. 
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«0 ματοΏος οἱ Αβια) σοποτα]1γ’. δῦ Ἰµακο, τὸ ποιά ο ο)- 

βογνοἀ, αβογ]ρες 0818 ἀἰδεεπιΙπαίΙοη οἵ ὑπ (ἀοβρϑὶ, ποὺ {ο ]οι]- 

ΏΘΥ5 απ ετίακεη ὮΥ ἴμο ΑΡροβίο, Ὀαί {ο ΠΙ5 ργοασμῖπσ αὖ Ερῃο- 

58 1056", ΤΗΙίµεΥ, α5 {ο Πο πιθίτορος5 οἵ ἸΜαδίοτη Αρία, 

πιο] Βοσ]ς ογοιγᾶς ΠΟΤῚ 811 ἴ]ιο {ούγης απᾶ γΊ]]ασος {αγ απά ηΘαΓ. 

]οπορ ὑΠεγ ποιά ϱΝΙΤΥ αΑΥ, 680Ἠ ο 5 οὐ πεΙβροιτ- 

Ἠοοά, πο εριηίαα| {γοαδατο ΥΙΟΣ ΠΘΥ Ἠαά 5ο απεχροοίαάἰγ 

{ουπάἆ, 
ΆΑπποηπο {1ο Ῥ]ασας ὕ]ας τορτοςοηίεά αὖ ο Αϑιδύϊο ΠιθίΓΟ- Ἠε]αβοπα 

Ῥο]ϊς σου] ἀοιρί]ες Ῥο ἴ]ο οἶδῖος ᾿γίπρ η {Πε να]1εγ οἱ {Π6 Ὃ ΊΡΕΘ ΕΝ 

Ίμγοις. Τηο τοἰαθίοης Ῥαύπθοι ὑΠ 686 Ῥ]ασο απά Έρμορας αρ- Έβορα». 

Ῥοαχ {ο Ἠαγο Ῥθεη απΙδΙσΙΙΥ Ιπππαίο, ΤῊ Οὐποογὰ οἱ {ἰι6 

]αοάίοεαπς απἀἆ Ιρ]εδίαπς, ο («οποογᾶ ο ἴἶνε Ηιεγαροϊίαπα 

απάἆ ΠρλεδίαπΒ, ατα τερεαῦθά1γ οοπηπιεπηοταῦοά οἩ πιεάα]ς εἰτας]ς 

Της ο Οο]ορείαης, Βραριτας απά ἘΗ1]- τς αι 

ΠΟΠ, {πο Ἰαΐθίετ πι 5 Ἰιοαδεμο]ά’, απἀ Ῥοτῃαρβδ αἱδο ἘΠ πα ἐπα 

Ταοβῖοραπ Ν γπιρμας», σου] [81] ἵη ἢ ὑπ6 Αρορίϊο οἵ {ῃ8 παρολο, 
6αεπί]ες απά Ἠθατ Ποπ Π15 11ρ8 ὑπ6 Ητεῦ Πάϊπσς οἵ ἃ Ἠθαγεπ]Υ 

1146. 

Βαΐύ, πΥ]αῦθγετ 5εΓνῖσθ ππαΥ ανθ Ῥεεη τοπάετθά Ὦγ ΕΗΙΙ6ΠΙοη. Ῥτιή ομρεοῖ- 

αὖ Οο]οββ.», ος Ὦυ Ἀγπιρῃας αἲ Παοᾶϊσσα, 16 πα5 {ο Ἡραρῃτας ση 

οβροοία]]γ {ναί 411 {π6 ἴἨτεο οἶξῖες νετο Ἱπάθρίθά {οτ ὑπ]: 

Κπον]εᾶσο οἵ {πο (οβΡε]. 

ἴ]ιο ἔ ΛΘ ΠΟΥ οἱ 15 Ῥταγετς απᾶ ἴπο ΘΠΘΙ6Υ οἱ 815 Ίοο 816 Το- 

Ῥιοβοπίοᾶ αξ εχίεπαῖπσ Θα1αΙΙΥ {ο Ἰμαοάῖσοα απά Ἡιοταρο]Ις. 

Τὸ 15 οὗνίοις ὑμαὺ Ἠο Ἰοο]κεά αροπ ΠΙηΡαΙΕ α5 τοδροηβΙρ]θ [ῸΓ 

ἴπο εριτιίπα πνε]]-ρεῖης οἵ αἰ] αἱίκο, 

{οτ ὑπ6 Ῥισροβοῦ. 

Ί]οισ] ο γναδ ἃ Οοἱοβδίαη ὮΥ Ὀιτίι, 

1 1 Ο0Υ. ΧγΙ. το ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ 
ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας. Τὴ ϑοοογάδηοθ 

τ {Π|656 ἑδοὺβ 16 Βμου]α Ῥεποίίοεᾶ ὑΠδύ 

Βύ Ῥατ] παρα]! α]αᾶίτσ {ο {Π15 ρουϊοᾶ 

βρθαΙ(6 οἳ ΑΡία, 85 ἴμθ 5ὀεποθ οἱ Ἠ18 

ΠΗΠΙΕΙΙΥ (2 09. 1. 8, Ἠοπι. ατὶ, 5). 

3 Αοΐβ χὶσ. το /ἀϊεραμπαο ἄαῑ]Ιγ ἵπ 

{86 Βομοο] οὗ Τσταππα5; απᾶ {115 οοἩ- 

Ὠπτιθᾶ ἴον Ίππο ΥΘΔΤΑ, 50 {αι 811 ἴμογ 
ΜΈΙΟΘΗ απο ἴῃ Αβῖα, οἵς, 

"ὁ λδολικεῶν.. εφεοιῶν . ΟΜΟ- 
ΝΟΙΔ, Ἠο]α] τπτ, Ὁ. τόρ, Μιοπποί 17. 

Ῥ. 324, 325) 331, 332, διρΡ]. Υπ. Ρ. 

583, 586, 589; Ιεραπολειτων . εφε- 

ΟΙΩΝ . ΟΜΟΝΟΙΔ, Ἐοκ]αὶ ττ. Ῥ. 125, 

157, ἨΜιοηπεῦ ἵν. Ῥ. 200, 300, 307, 

διρρῖ. νι. Ῥ. 569, 571, 573, 574, 575: 
566 Βίοίσογ Ιζοίοβ8ετ Ὁ. 50, Επᾶ ΘΟΙΏΡ. 

Ἐταπρο Οἱυϊίαϊ. ΝεοσοΥ. ὃ 20. 

4 ῬΗΊΘΙΠΙ. 1, 2, 10. 

ὅ Οοἱ. Ἱψ. 15. Ότπ ιθ απθβίοη 

π]θίμος {ἴ]μθ ὩΔΠ16 185 ΝΗΠΙΡΙΙἄ ΟΥ 

ΝΥπιρ]ια, 566 {πθ ποίοβ {μοτο. 

ὅν. 12, 19. 
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Βί Ρα] γε ρα5ς οσεγ α Ῥετῖοᾷ οὗ νε οὐ 51Χ Υεαῖ. ὃύ Ραι])ς 
5.1] ἃ ος κ - ὃ . 
εἰταπσοσ{ο Πτοί οαρΜνΙῦγ ἴῃ Ἠοπιθ 15 ΠΟῪ ἀταπῖησ {ο ἃ. 6ἱο56. Ώιτίης 

ΠΡ ἘΠῚ {815 Ιηίατνα] ἢ6 ας ποῦ οπος νιβιοά {Πο γα]Πεγ οὗ ὑπ6 Ίου». 

Ἠο Ἰας, 16 15 αο, βκισίβα {πο οοαςδί απἆ οα]]οά αὖ ΜΠ]οίας, 

πἨ]οὮ 1165 πθαχ {Π6 σπου οἵ {ο Μααπάετ; Ὀαΐ, (ποαση {πο 

εἰάετς οἱ Έρηεςας πετο βαπηπιοπθεά {ο πιθεῦ πὶ {Πετθ', ηο 

ΤηΘΩ{ΊΟΏ 15 πιαᾶθ οἳ αηγ τερτεςεηίαίινος {Τοπι ἴλμες πἹοτθ (ἱδ- 

ἰαηῦ {ουης. 

Η]9 1 Πᾶν εἰδεπῃοτο ἀαεβοτρεᾶ ἴλπο Αροβίιε” οἰτοαπιδίαποες 
ποια ἀπτίησ Ἠ]6 τοβίάσπορ ἵπ ΒΟΠΊΘ, 80 {αχ α5 {Που ατο ΚΠΟΥΏΠ ἴο 
Ῥοπιο.. αν. Τὸ 15 ειΠε]επὸ {ο βαγ Ἠστο, ἐλλαῦ {Ποισῃ Β6 18 5.1} 8 

Ῥτίδοπςγ, {Πεπάς ΠΟῪ απᾶ οἷά παπ]ςίετ {Π6ε8ΙΥ {ο Π5 παηῖς. 

Μεαπνμ]]ο ὑπ αἰεπαίῖοη οἵ {86 ο τπάαϊο ΟἨτισίαπς 15 οοπιρ]είο. 

ΤἨταορ οΠΙΥ, τεπιαΙηῖης Τα {α] {ο Ἠϊπα, αὖο οοπιπηεπιοταϊεά α5 

Ποποιταβ]ε οχοερίῖοης 1Π ἴῃθ σεποτα] ἀθδετῖοη”. 

6οἱοβςτθ γε Ἠανο 5εεη {]ιαῦ Ο0οἱοβδα πας απ απ]πηροτίαπ{ Ῥ[ασθ, απά 

ὑτοισὴί λος 18 ΠΔΩ πο ἀῑτοοῦ Ροχεοπαὶ οἰθίπι οἩ {π6 Αροβίϊθβ γα Ῥε[οτθ Ἠ]8 

ποῄίοο Ὦν Τη]σ]ς (Πετείοτο [86] εατρτῖςο ἴλαί, ας ἀοιὈ]γ ἀῑδαπα]]βες, 

μα 16 εΠοπ]ά πονοετί]ῃε]εςς αἰίταςί Ἠ]5 δρεοῖα] αἰζεηπί]οτ αὖ ἃ οτῖσα] 

ΠΙΟΠΙΘΗ{, ΘΠ 56γετθ Ῥεϊ5οπα ἰτια]ς 6 6 Βα ρου θα {ο “{Π6 

σ.το οὗ 411] {Π6 ομιτοῃμος᾽ Βυὺ ὕνγο οἰτοαπηβδίαησες, 6 οηςθ 

αΠοοίπσ Πῖ5 Ῥαῦ]ο ἁπίθςδ, ὑῃ6 οὔθ Ῥπναίο δηα Ῥεγδοπα], 

Παρρεηῖησ δὖ {815 {1π|6, οοηβΡρ]τεἁ {ο Ὀτίης 0ο]οβ56 Ῥγοπηϊπεπ{]γ 

Ῥεΐοτθ 15 ποί]ςο. 

ι. ΤΗΘ Ι. Πο Ἰια τεοεῖνεᾶ ἃ νἱϑιὺ {Τοπ ΕΡΑΡΗΕΒΑΡ. Το ἆαπσετοις 

ος οοπάΙθΙοη οὗ Πο Οοἱοβίαηπ απἀά πεϊσηροιπησ οατομος Ἰαά 

Π]]εά {ο πηϊπἆ οὗ ἰΠεῖτ εναηςε]Ιεύ πι αἰατπ. «Α. 5ίταησο 

{ογπη οἵ Ἠθ6τοςΥγ Παὰ Ότοκεῃ οαὖ ἴῃ ἴμεςδο Ὀτούπετβοοςάς---α 60ΠΙ- 

Ὀϊηαίίοη οἵ ο πάαῖο {οτπια]δπω ία Οτιεηία] πηγβῖο «ρεοι]α- 

ἤοη---απά γα αἰτοααάγ ερτεαάΙησ ταριά]γ. Ηἱβ ἀῑδασθς τὰ 8 

εχίτειηθ. Ἠο σταζε[α]]γ αεκποπ]εάσεά απ τεροτίεά Πεῖτ Γαϊθ] 

ἴῃ. ΟἨτΙδῦ απά {]αῖτ Ίγοτκ5 οἵ Ἰοναε'. Ῥαΐ {818 οπΙγ απἱε]κοπες 

18 αηχΙθῦγ. Ηθ Ἠαά «πηιο] [01] [Ὁ ἴ]απα); Π6 γας ΄6ΥοΥ 

1 Αοἴβ σσ. τό, 17. 3.00]. ἵν. το, 1. 866 Ρ]ἐρρίαης 
3 Βεο Ῥλϊ]ίρρίαπε Ῥ. 6 54. Ῥ. 17 54. ος 
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ντοεδί]]ης 1η Ἠϊδ Ῥταγοτ ΟΝ ὑΠ6 1} Ῥομα][” ὑμαῦ ἴΠογ πηϊσ]ί 

είαπᾶ {α50 απά ποὺ αραπάοΏ ο αἰπιρ]ΠοΙίγ οἱ ἐΠεῖτ οατ]1ο [αι ἢ, 

Ἠο οαπῃθ {ο Ἠοπῃθ, ο ΠΙΑΥ ΙΡΡΟΣΟ, {ΟΥ {ῃο 6ΧΡΤοβς Ῥάχροδο 

οἱ Ίαγίης {Π15 βίαϊθ οὗ ἔμ]πσς Ῥε[οτο ἰμο Αγροδίϊο απ 5εε]κίπσ 5 

οοαηςε] απἆ αββιςίαπςσο, 

2. Ῥιῖ δὖ ἴ]ο πιο θη Ἡραρητας ραῖά {Π|15 νὶςῖς, δὺ Ῥααἳ.. Ονπει. 

πας 4150 10 οοΠΙΠΗΙΠΙΟΑΡΙΟΏ τι ἢ αποίοτ ΟοἱοββίαΏ, πο Ἰαά ΕΝ δας 

νιριιοὰ Έοπιθ ὉΠΩ͂ΘΙ νατγ αἰ ἴδγθηῦ οἰτοαπηκίαπσθα. ΟΝΈΒΙΜΤΘ, Βομιθ. 

ἴπο ταπανναΥ 5Ίανθ, πὰ βουρηῦ {π6 τηθίγορο!β, ὕΠ 6 ΟΟΠΙΠΊΟΠ 

βἶπ]ς οἳ 41] παίῖοης”, ΡτοβαβΙγ 88 ἃ οοπγεπ]οπί Ἠάϊπσ Ῥ]ασθ, 

νηοτο Το π]ϊσΏύ 68οαρο ἀείοοίίοη απἹοηπσ 105 ογοιά5 Ὁ Πα πηα]ςο 

δ Ππε]λοοά α5δ Ῥεδῦυ Ἠο οουϊά. ἈἨετα, Ῥετῃμαρς αοοϊἀεηία]]γ, 

Ῥοτῃαρς {μτοισ]ᾗ πο Ιπίετνεηίοη οἵ Βραρῄῃτας, Ἡο {611 τῷ σέ] 

5 πιαςίογ’5 οἷά Ππεπά. Τ]ο Αγροδίϊο Ιηπίογοβίθᾶ Ἠ]πιδα] τη 5 

σαβ6, Ιηςδμγασίθᾶ Ἠϊπα 1π {ο (οβρα], απά ἰγαπς[ογηιθᾷ Ἠϊπα {οπι ἃ 

6οος-{ογ-ποίμίης εἶανο  Ιπίο ἃ [αι Π[α] απά Ῥε]ονεά Ῥτούῃογ κ᾿ 

Τη16 οοπιρίηα[ίοη οἱ αἰτοαπιρίαποςς οα]]εᾷ πο Αγρορί]ο αἴ- πη, μη 

ἱσπίΙοη ἴο πο ΟΠατομες οὗ ὑπ6 Ίμγοις, απά πποτο οδρεοϊα]]Υ {ο ἜΣ 

(οἱοββ. ἨΗΐβ Ιεζίοτα, 0 Πα Ὄεεῃ {ουπᾶ “πεϊσΠίγ απα ετου 16- 

Ῥοπετία| ̓  1π οἴῃετ 68565, τη]σΏῦ ποῖ Ὀ6 απαναϊ]ησ πον ; απά Αἰ ση 

Ίῃ ὑπ|5 Ώορο ἢ {οοῖς αρ Ἠ]5 ρθῆ. Τητος αρις]θς πετο τυ! θα 

απά ἀεεραίομεά αὖ {πο βαπηθ {1π|6 {ο {115 ἀῑδίτιοῦ, 

1. Ηθ αἀάτεξεες α δρεοία] Ἰαζίατ {ο ἴμο Ο01085ΙΑΝΒ, τυ! θη τ. Το 

ἴῃ. ἴμο Ἰ]οιπό παπ]ος οἵ Ἠϊπιδε] απά Τπιοῦῃγσ, παγηῖησ ἴἨοπι Ὃ ο ον 

ασαϊηβὺύ {ο ΟΥΤΟΙΒ οἵ π6 {466 ὑθδοῆθυβι Ἠο σταζεΠι]]γ αο- τότες, 

Κποφ]εάσος ὑΠ6 τϑροῦῦ γ/ΠΙΟἨ ο Πὰ8 στϑοθῖγθά οἵ {61 Ίουο 

απᾶ Ζεα]”. Ηδ αςδατος ὕπθιη οὗ ὕπ6 οοηβ]οῦ πο ασιίαῦες 

Πϊπα οἩ ἐῃαῖτ θη], Ἠο παγης ἴμοπι {ο Ῥ6 οἨ πεί σιατά 

Ἀσα]ηςύ πο ἀε]αςίνο Ἰοσίο οἵ εηί]οίησ ποτά, ασα]ηςὺ ἴμπο γαῖη 

ἀφοῦ οὗ ἃ {αΐδο ΡΙΙΙΟΡΟοΡΗΥ”. ΤΠο ραπῖθγ οὗ ὑποὶγ ΟΠτις]απΙῦγ ΤῊ ὑποο- 
: δ Ἰορίσα] απᾶ 
16 επάαησεταά ΤὮΥ ὕππο 6ΥΓΟΑΒ, τοοοπιπιαηπάθά ἰο ἔπεπα ὮΥ 1]ιαῖγ [ιο ρνασίῖ- 

Πογοβίσα] Ἰοαίσια-- ὔο οπο {]λοο]οσίσα], ἴἶιο οὔ]λοι Ρταοβίοα]--- 98] ϑῖτοσ οὗ ο Οο]ο8- 
ΡβΙ8ΏΒ. 

τπτ 15: 4 ο]. ἵν. 9; οοπαρ. ῬΗ1]οιῃ. τό. 
3 Ταο, 4πΠ. ΧΥ. 44. δ 1, 3---0, 21 Βα. 

8 Ῥηῆοπα, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον ο αντ μα. 

Κ.Τ.λ. 7 Πο 2. 8; 18: 

ΟΟΙ,. 3 
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Ὀαὺ ῬοῦἩ 4116 αρτίησῖησ {γοπι ἴῃο 5απΏθ 5οιγςςθ, ἔπα οοποθρίΊοη 

οἳ πιαξίετ αξ {μα οτΙσΙη απἆ αροάο οἵ εν]]. 

6οἆ απἆ τηαζίοτ α5 ἀΙτεοί]γ απἰασοπ]ςθ]ο απά ἐπετείοτε αρατῦ 

Τηα5, τοσατάΊηπσ 

Ποπ απά Ἠανίησ πο οοπιπηΠΙσαΒΙοΏ γη ἢ οαςὮ οὔ]θυ, {Π6γ 5οασ]Ώύ 

ἴο οχΡρ]αῖΏ {με οτεαίΙοη απἀ σονεγηπηεπὀ οἱ ὑπΠ6 ποτά ὮΥ ἱπίου- 

Ῥοβίησ ἃ 5ετῖε5 οἱ Ιπίεγιηεά]αίθ Ῥεϊπσς, επηαπαίίοης ΟΥ̓ απΏδείς, 

{ο ἨΠοπα αοοογάΙπσ]γ ἴΠεγ οὔετεά ἹοτβΗῖρ. Αί ἴμε βαπ1θ 6πιο, 

βΊπςς {Π6Υγ Πε]ά {πᾶῦ εν] τεδιάεᾶ, ποὺ ἴῃ {π6 τεβε]]]οας βρι τὺ οὗ 

τηϑῃ, Ὀαὺ 1η {Πο Ἰηπαίθ Ῥτοροτίθς οἵ παίίοτ, {αγ βοαρῃὺ ἴο 

ΟΥΕΓΟΟΠΙΘ 1{ ὮΥ ἃ τ]σ]ἀ αδοείῖο ἀδοῖρ]ίπα, πΠΙοΗ {αεά αἲνετ αἲ] 

Τ]ιο Ρτο- ἵο ἴοιοὮ {Πο βρτίησς οὗ δούΐοῃ. Α5 Ῥοίῃ ειτοι5 Ποπεά ποπ {πο 

Ἔοιο 38ΠηΘ 8ουτσθ, {Π6Υ τηαςέ Ῥο οοιτοσοίεᾷ ὮΥ {Π|6 αρρ[εαίου οἵ ιο 

το βαΊΏθ ΤΕΠΙΘΚΥ, {πΠ6 ΟἨτὶςί οἵ {πο (ποβρε]. Τη {με Ῥετδοπ οἵ ΟμτΙοῖ, 

Ομτὶἰ οὗ {ἴῃθ οΏ6 πιθάιαίου Ὀούιαση Ἠδαναη απά δατίῃ, 15 ὑμ6 ἴγας 5οἱα6Ιοη. 

ο οὗ {π6 {παο]οσίσα] ἀπβῃοιΙγ. Τητοισῃ ὑπ [108 τᾷ Ολτιδί, ὑπ 

Ῥυνιποδύϊοη οἵ {λα Ἠθατί {Πτοισῃ αι. απά Ἰονθ, 15 ὑπ εΠεσίαα] 

ἐτιαπιρΏ ΟΥ̓ΕΥ πιοτα] ονΙ]'. δῦ Ῥαα] ἐπμϑυθίοσθ Ῥγθϑου 0685. {ο 

{π6 Οο]οβείαης {λε ὑσπιθ ἐθδοῃϊηρ οὗ {πο (5061, ἃ5 ἴ]ε Ὀορδῦ απί]- 

αοίρ {ο {πΠ6 ὑνοίο!α ἆαπσεγ γγ]λ]ο]ι ἐμτδαίεης αὖ οπος ποῦ ἴ]εο- 

Ἠοίοχοποςς ]οσ]σα] οτεθᾷ απά ΠῚ. πιοτα] ῬγιποΙρΙθδ; ]Ι]ο αὖ {ο 5αἴηθ 

ἐν Ώπιο Ὦο ΘΗ ΌΓΟΘΒ ἢ15 ΙΘββοη ὈΥ {ο ο]αῖπ5 οἵ Ῥοεγεοπα] αΠεσίίοη, 

αρρεα]ίῃπσ {ἴο ο ἀδθνούϊοῃ οἵ ὑπθῖῦ θνδηρο δῦ Ἡραρηῃταβ ο0Ἠ 

{π61 ὈΘΒΑ 

ΟΕ Ἐρδρῇγαβ ἨΙπηξςε]{ τσ πον ποίμιηρ Ῥεγοπά {π6 {ον θεαὶ 

αἸσπ]βσαηό ποίϊοθϑ ΠΟ οοπηθοξ ἨΙπα να 0ο]οβεας". Ἠο αϊὰ 

ποῦ ΤΘΙΙΙΤΏ {ο (0ο]οβςδ. ἃ5 πο Ώδατοτ οἵ ἴ]ια Ιαίΐατ, Ὀαῦ τοπιαῖηθὰ 

11 τ--.2ο, Ἡ. 9, 11. 4. Τηθ πο ποίθ 4. ΤΠ Ἰαΐος ἰπαδοη, πηῖο] 
{Ώτεαᾶςδ ατθ ΟΙοβαΙγ Ἱπίευποτεπ ἴῃ δὲ 

Ῥατα]8 το[πίαξῖοι, 8 656. 16ΙΘΓΘΠΟΘΒ 

ψα]] 5Βῆογγ. ΤΠο οοπηθσῖοη οὗ {πο πο 

ΘΙΤΟΥΒ, 858 ΔΙΪΒΙηρ [χοπ 026 β4πΠθ ἴ8156 

Ῥτίποϊρ]θ, ΜΠ] ὍΘ οοπβἰάοτθᾶ 1Ποτθ ἴῃ 

ἀεία1] ἴῃ {πο ποχὺ ομδρίοσ. 

ἈΠ ἢ; ἂν: τα. 

8 Έοτ {Π0 τθ8βξοήπ5 ὙΗΥ Ἐραρηταβ 

οαηποῦ 6 Ιάεπίϊιβοᾶ τι Ἐραρητοςϊ- 

ἴπβ, πΏο 15 πιοηθοποᾶᾷ ἵπ {πο ῬΠΙ- 

Ἱρρίαπ Ἰθίίοτ, 5600 ΡΠΠἱρρίαπα Ρ. ὅτ, 

τηα]κος Ἠίπη ὈΙΒΠΟΡ οἱ 6ο1οςβε, 15 ἀοτρύ- 
1655 δὴ ΙΠίθτοησθ Ἴοπα οὐ Ῥατπ]5 Ίαπ- 

δαδρθ απᾶ Ὠαβ πο ἱπᾷεροπάεπί τα]πο. 

ΤῊΘ ἔατίιου βἰαίεπιθηῦ οὗ {πο πιατίγτ- 

οἱοσῖ6β, ὑπαῦ ο βΒιι ογθα πιατίγτάοπι 

ΤΟΥ ἷ8 Βοσῖς, οδὴ Ἠατά]Ισ θ6 Ποιὰ {ο 

ἄθβθυυθ 8ΠΥ Ἠϊσ]ιοτ ογραϊύ, ΗΒ αγ 15 

[890 τοί οἳ ΠΥ ἴπ πο ββίθῃ 
0α]επᾶατ. Ἠίςδ Ῥοᾶγ 15 βαϊᾷ ἰο 116 ἴῃ 

186 ΟΒυσοη οἱ 5. Ματία Μαρσίοτθ αὖ 

ΒοΙη6. 
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Ῥδμ]πά πἩ δὺ Ῥαα]”.. Α5 δὺ Ῥαι] ἴῃ ἃ οοπίΘΙΙροτατγ ορῖςἰ]ο 

ἀεδισπαίος Ἠϊπι 115 {ε]]ου-ρτίβοπογ”, 16 τπαγ Ῥο Ἱη{ουτοὰ αι 

Ἠ]8 Ζ6αἱ απά αβοσξίοπ δα Ἱπνο]νεά Ἠϊπι ἴῃ ο Αροςί]ο οα)ρ- 

ΏνΙίγ, απἀ (αῦ Π15 οοπΙπααηοθ ἴῃ Έοπιθ παδ οπ{οτοσά. Βαΐ 

Ἠούγενεχ {5 ΠΥ ὍΘ, {μα Ἰείογ γγας ρ]ασθὰ ἴῃ {1ο Ἠαπάς οὗ 

Τγεμίοι5, ἃ παύϊνθ οἱ Ρτοξοηδα]ατ Αδία, Ῥτοβαβ!γ οἱ Έρ]εφας ᾿, Τγομίοις 

ὙΠῸ Ίας οπίταδίαἁ τι ἢ α νηάθτ ΠΙΙΡΡΙΟΠ αὖ {Π]5 Ἴπῃα, δ Πα ἴῃ 1085 ον ο. 

«ἰκοπαταο πνου]ἀ 06 ορ]σεά {ο γυἱβῖὺ ἴ]ο να]]ογ οἱ ο Ίμγοις”. νο μμ, 
Αὐ ἴῃοθ βαπιθ πιο ΒΘ γγα5 αοοοπιραπ]θᾶ Ὦγ ΟπΠθ8ΙπΙΠΒ, ποια {Π|6 

(οοβδίαης Ἰιαά οπΙγ πόση η (ῃοτίο 5 ἃ γγοτίλ]οςς βίαν, Ῥαῦ 

ὙΠῸ ΠΟΥ͂ τοίπτης {ο ἴπεπα νη(Ἡ ὑπ 6 βίαπΏρ οἱ {π6 Αροςί]ο5 ἵγαΓΠὰ 

αρρτοναΙ. ού Ῥαα] 8475 νειγ Πίο αροαῦ Πϊπιδο] Ῥεοσαςο 

Τγοβίοις απά Όπεβίπας που] Ῥο 8016 Ὦγ ποτά οὗ ποιί {ο 

Βαυὺ Ἡρ 56η45 Τ1ο εα]α- 
{εὐ 8. 

οοπηπηη]σα{θ αἱ] ΙΠ{ογΠΠΕίΙΟΠ {ο ὉΠ 6 Οο]οβρίαης ὅ, 

0η6 ΟΥ Ίππο βα]ιιία{Ιοηβ γ/μΙο ἆθδετνο α {ειν πονάς οἵ εχρ]απα- 

ὕοη. ἈἙραρηῃταβ οἵ οοπςθ οτθϑίβ ἢ15 {6ἱ]ογγ-{οπηδπιθη απἀ 

ομιάτεπ ἴῃ {μα {α1{Π. Οὔπει Παπιθς αγθ ὕποβ οὗὐἨ ΑτίρίατοἩιις 

ἴἶιο ΤΠοβεα]οπίαη, Ἡ]ιο Ἠαά Ὀθθη ἢ {πΠ6 Αγροδί]ο δὖ Ερ]οριβ” 

απά ΠΙΑΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Πᾶν {ογπιεά 80Π1θ6 Ῥθγδοπα] οοΏηΏθΣΙΟἨ ὙΥΙΓΗ 

Πιο ΟοΙοβείαπς δὺ ὑπαῦ πιο: Ἠ[ατίς, ασα]ηδί γ/ηοπι αρρατεπ/{]γ 

ἴμο Αγοδί]ο {θατς ὑπαῦ ἃ Ῥτε]αάῖσο τηαΥ ο οπἰοτίαϊίπεα (ΡεΓ]αρς 

ὑπ ἰδοῦ οἵ Π15 θα ΠῈΣ. ἆοξογίοῃ, απά οἵ δὺ δα] 5. ἀἰδεαίιςίαοΙοη 

1ῃ «ΟΠΏ56ε(Ιεηςθ”, ΤΠΔΥ Πᾶνα Ῥθεη ΙάθΙγ ΚΠΟΙΠ), πα [ῸΓ πγοπα 

ὑλετείοτο ο 858 ἃ [ανοιπταβ]ο τοοερίῖοπ αἲ Ἠῖ5 ΔΡΡρτοδοῃίηρ 

γἱβιῦ {ο (οἱοβξα», αοσοτάΊπο {ο Ιη5ίΓασΡΙοΠ5 γΥἨΙοἩ {αεγ Παά αἰτοαάγ 

ταοθῖνεά; απά «655 ἴπαο ὅτε, οἵ π]οβδο τε]αθίοης τι ἢ {ο 

1 Ορ]. ἶτ. 12. 

3 Ἐμῆετα, 23 ὁ συναιχµάλωτός µου. 

ΤῊΘ ποτᾶ πιαΥγ Ροδβίρ]γ Ἠατο ἃ τηείᾶ- 

Ῥποτίσα] 86ἨΏ59 (56ο ΡΠΠἱρρίαπα Ῥ. τ1); 

Ῥαῦ {πΠ6 Π{οτα] πιθαπῖης 15 ΠΙΟΥΘ Ρτοῦα- 

Ῥ]θ. ὅδ. ζετοπιθ οη Β]Η]6Πι, 23 (στ. Ρ. 

76ο) αἶπεβ Πο βίουυ ὑπαὺ Βύ Ῥαα]Β 

Ῥαγθηΐβ πθιθ ἨὨβίνεβ οἱ ἱδοα]α απἆ, 

ψ/πεη {ο Ἠοπιαπβ Ιπγαάςᾶ απᾶ παρίοὰ 

πάσα, πετο Ῥαπίςμοᾶ {πεπορ να ἢ {ΠῚ 

ΒΟΗ {ο ΤαγβδἩβ. Ηθ αἆᾶβ ὑμαὺ Ἐραρηταβ 

πια Ἡαπο Ῥθεα Βύ ΤῬαα]ρ {εΠοπ- 

Ρτΐδοπες αὖ {μ]5 πας, απᾶ Ἠατο Όθοη 

χοπηονεά τ] ἨΙβ ρατοπῖς {ο Ο0ο91οββο». 

10 15 ποὺ απο οἶθαν π]αίηον ἐπ 8 

βία θυηθηῦ τοβρεοίῖης Ἐραρῃτας 15 ρατῦ 

οὗ {89 ἔταβΙμοη, ΟΥ 26Υ0Π1Θ5 ΟΥ 60Π- 

Ιεοίατο αρρεπᾶεᾶ Το 16. 

ὅ Αοῦβ χα, 4, 2 Τα. αν: {2. 

4 969 Ῥε]οῦ, Ρ. 37. 

δ 0ο]. ἴν. 7--ο. 

6 Αοἲβ ΧΙ͂Χ. 20. 

7 Αοΐς ΧΙ. 13, αγ. 27---30. 
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(οἸοβείαπς πε ποπ πού! πρὶ, Δ Πα Ἱηοςθ οπ]γ οἶαῖπι {ο ἃ ΤΠθη- 

Ώοτ πια7 Ἠανο Ῥθεη 5 εἴπσα]αγ ΠάεΠΙΥ {ο ἴΠο ΑΡροςί]ε αἱ ἃ 

οτ]]οα] Ἰαπούιτθ. ΦααζαθΙοης ΠΙΟΓΘΟΥΕΓ 8.6 αἀάεὰ ἔγοπα Τι] 

απά {ποπ Ώσπιαδ; απᾶ Ἠετο ασαϊη {]λεῖγ οἶο5θ οοπιραπΙοπβΗΙΡ 

νι {ο Αροςί]ε 15, 5ο {αγ α5 πθ που, πο 5016 οααςο οἱ ἰλεαῖτ 

ΏᾶΠ1θ65 αΏροατίησ”, 
0ατρο το- Τμα5ί1γ, ὑῃ6 Τμαοάιοθαηπ5 Ἱεταο οἱο5εΙγ οοππαοιαά πη {πα 

ο. Οοἱοβίαης ὮΥ ]οσα] απ εριτιίαα] δ5. Το {π6 ΟΠατοἩ οὗ Ταο- 
ἀϊσεα ἰ]ιοτείοτθ, απᾶ {ο ὑπμ6 Ἠοιδεβο]ά οὗ οπο Ἀγιαρῃας πο 

παδ ἃ Ῥτοπιπαεηό ΠΘΠΙΌετ οὗ 16, Ὦς 5επᾶς στοείησ,. Αὖ ἴπο 

8απΏς {Ππὴ6 Τε ἀϊτθοίβ (παπι {ο Ἰπίετοπαησο ἸΙείίοτ πα {ια 

Τμαοᾷίοθαης; ἴὉΓ {ο Ταοᾷσθα αἶδο Ὦοϱ Ὠαά Ὑτιίίοη. Απά ο 

οἶοδος 815 α]ιίαίίοης πι α πηθβδασα {ο Ατοβίρρας, ἃ τοριά επ 

οἶί]λοτ αὖ Οο]οβεα οὐ αἲ Ἰαοάῖοσα ({οτ οη {Πῖ5 ροϊπῦ πα ἆτο ]ε[ί 

ἰο οοπ]εοίττθ), πο Ἠε]ά βοῖὴθ Ἱπιροτίαπί οΏ]οο 1Π ἴπο ΟΠατοῃ, 

απᾶά τορροοῖησ γγηοςο Ζ6α] ἢ 56ΕΠΙ6 {ο Ίαναο απἰετίαϊποά ἃ 

πηβσϊγ]ησ”, 

νο 2. Βιαΐ, ψ 116 ρτονϊάϊῖησ {οτ πο αριτήια] το] το οἵ ο 
1ΕΤΤΕΣ το γγηο]ς (ο]οβείαπ ΟΠατο], Τα ἀῑά ποὺ {οτσεῦ ἴ]ο ἴαοπιροτα] ἱπίθυ- 
ῬΗΙΙΕΜΟΝ. ᾿ 4 Β 

εδίς οἵ 15 Ἠαπιρ]εδί πἹαπηΏαγ, ἩἨανίιησ αἰτοπάθα {ο πο 50]1- 

οἵαίῖοπς οὔ {πο εναησε]5ύ Ώραρητας, Πθ ΠΟΥ αἀάτεδεεά ἨΙτηςε]{ {ο 

ἴμο {τοιρ]ες οὗ ἴμα τάΠπαἵΥαΥ βἶανα ΟπΠθ8ΊηΠ5, ΤῊΘ πηϊβεῖοη οὗ 

Τγοβίοις {ο Οοἱοβ5 γα ἃ Γανουιταδ]ε ορροτίαπΙ{γ οἵ τοδίοτῖησ 

Ἠϊτη ο Ῥμισπιοι; {οτ Τγοεμίοις, Ἰγε]] ποῦ 88. ὑπ Αροεί]ες 

{τιεηά απά {ε]]ου-Ιαβοιτατ, τη]σηέ (Ἠτου Όλο 5Ώ]ο]ά οἵ Ἠ15 ρτο- 

ἰεοοη οὖ6χ Ἠϊπι απἆ αγοτῦ ἴμο γγοτδύ οοηΠδε(Ἱςησες οἵ ΕΗ1]ο- 

πηοη΄5 4Ώσογ. Βαΐ, ποῦ οοπἑαπῦ ΥΜΕ {Π]5 τη ΘΈΤΟ οἵ Ῥγθοϑα 0, 

ὑπ6 Αροβί]θ ἨΙπιςε]{ νηῖίος {ο ΡΗΠΙΕΜΟΝ οἨ {Π6 οβεπάετ”5 Ῥο- 

ΠΑ], τεοοπηπηεπάίπσ ΗΙπα ἃ5 α οἸλαπσεά τπαπ”, απά οἰαϊπηῖησ {ογ- 

οΊνεηποςἙς {ογ Ἠϊπῃ α5 ἃ τοίαγηΏ ἀπ ποπ ΡΠΙ]οπποη {ο ἨΙΤηδεΙ 85 {ο 

μ15 βρισιύπιδὶ Ποὺ ἡ, 

Το α]αίαίιοης ἴῃ {Π15 Ἰοίίοτ ατο ὑπ6 5αΠ1θΘ 45 ὕποβθ ΙῃΠ 

πο Ἡριςίο {ο ὑπ (οἱοβδίαἩς ἢ ἴ]α οχοαρίῖοη οὗ ὧαδις 

1 ϱο]. ἵν. το---14. ὃ Ῥμῆστι, 11, 16. 

3 ἵν, 15-17. 4 γεν, 10. 
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ε)αβύ15, Ί]ιοδθ ΠαπηΘ 15 οπη]δίος”. Τοψπατὰς ἴἶιο οἶοδο Φὲ Ῥατ] 

ἀθο]αγος Ἠ]5 Ώορο οἵ το]οᾶδο πιά Ιπίοπίίοη οὗ γἰ]]πσ Οοἱοβα,, 

απά δῖα ΈἨΙ]6πιοΠ {ο ΄ρτερατο ἃ Ἰοάσϊησ” {ου Πΐτη 3, 

3. Βαῦ αὖ {Π8 βαπιθ {πιο Ὑ10}} {1ο ἔπνο Ἰαέέοις ἀρείϊπος 98Ρ6- 3. ΤῊΘ 

οἶα]]Υ {οι (Οοἱοβεα, πε Αροβίϊο ἀθεραίο]ιοά ἃ ἐ]τά, γ]]οἩ ]ναά ἐμοῦ μεετ ας ΤΙΈΤΤΕΕ, οὗ 

ὃν ὙΊΓΔΘΙ Β00ρ6. Τὺ Πὰβ Ῥεθι αἰγοαάγ πηεηθοπεά ὑπαὺ Τγομῖοας να. 
- Ὅς τ ἐς Ῥ 

Ίνας οΠατσεά τν10}} ὃ 1ηΙβΡΊΟηΏ 0ο ὑπ6 Αδβίαξίιο ΟΠτοΏος. Τὸ ας ποπῖ {ο 
ΤΙΑΟΡΙΟΕΑ. 

Ῥουῦ ποίῖοσά αἱδο ὑπαὺ ο Οο]οβδίαης ὑοῦ ἀῑτεοίοά {ο Ῥγοσιτο 

απά τοαἆ ἃ Ιευζετ ἴῃ ἴ]ο Ῥοββεβεδίοη οὗ ἴμο Ἰαοάίοθαης. Τῃο5α 

ὕνο {αοῦδ ατο οΙο5εΙΥ οοπηθοίθα. Τε Αροείϊθ υποίο δὖ ἐλῖς 

{παρ ἃ οἴτοι]αχ ]οῦοτ {ο ο Αδίαίίο ΟἨΠπτο]αςβ, ΒΟ σοῦ 

105. αΠάπιαίο ἀθβίσπαίίοη {τοπ μο πηεἰτοροΠίαπ οἱίγ απά 15 

οοΏβοαπεη{Ιγ Κπονπ {ο 5 85 ὑπ6 Ἠριβίο {ο ἴμο ΕἸΡΗΕΒΙΑΝΒ ὃ, 

10 γνας ὑπ6 Πηπηθάϊαίο ορ]εοῦ οὗ Τγομιοιθ) ]οιτπεγ {ο ἆθ]ῖνοτ 

οορίο οἱ ἁ {818 Ἰεύίετ αἲ 811] πο Ῥγιποῖραὶ οεηίτος οἱ ΟἨτὶρί]- 

ΘΗΙΟΥ ἴῃ {ο ἀῑδίτιοί, απά αὖ ἴλο βᾶτηβ πιο 6ο οοπηπηιη]σαίθ 

Ῥγ νοτά οἵ τηουΐῃ Πο Αγροςί]ε Βρθοῖδὶ πηθδβασθς {ο θαοἩ ". 

ΑΠΠΟΠΦ {Π656 οθηίτος Ίγα5 Παοάῖοθα. Τῆιας [115 πιὶβαῖοη Ῥτοισ]ύ 

Ἠϊπα ΙΠίο ἴπο Ιπππιεάϊαίο πεϊἰσῃροιτῃοοά οὗ Οοἱοββ. Βαῦ Ίο 

γγῶ8 ποὺ οπΏαισθᾶ {ο ἀε]ίνετ αποί]αγ οοΡΥγ οἱ {πΠ6 οἴτοα]ατ ]είίετ 

αὖ (Οοἱοβ8 1056], {οτ {π15 Ἔσο σοῦ] Ῥο τοσατάθᾶ οπΙγ αδ 

ο, ἀερεπάθεπογ οἱ Παοάῖοθα; απᾶά Ῥεδιάες Ὦθ γγας ὑπ6 Ῥθατοτ οί 

ϱ, βρεσία] ἰθύν. {τοπ ὑῃο Αροδίιο ο οι, Τὸ τας ευβ]οιοπύ 

{ποτγείοτο {ο Ῥτονιάς ὑπαὺ ὑπΠ6 ΤμαοάιοθαΠ οοΡΥ βιοα]ά Ῥο οἶτοι- 

]αΐοά απά του αὖ 091ο556Ρ, 

Τμας {86 {ητοο Ἰείθεις δ΄ εἶοβδαΙγ τε]αίεά. Ἔγοιίοας 16 {Π6 Ῥοπεομα] 

Ῥοτεοπα] [1π|ς οἱ οοπποχΙοη Ῥεύγαεη ἴμο Πρίςί]ος {ο ὑπ6 ΕρΠο- ος 

58 8 απά {ο {πο Οοἱοβδίαης; Όποθβίπηας Ῥούῦποση ἴλΠοβο {ο {ια Ὃ ο 

(οἱοββίαπ5 απάἀ {ο ΓἨ1]επιοη, 

Έουγ τθᾶδοης σῖνεη εἰδεγγιοτα", 1ὖ σου] αΏρεατ λιαῦ ος 

ἴητος Ιεύύετς ὑοῦ Ἰντισθεη απά ἀθδραίο]ιοά ἰογγατάς Πο οἶοςο οὗ 

{6 Αγροβί]ο5 οαρίνΙῦγ, αροαί {πο θα 63. Αἲ 5οπιθ Ώπηε ποῦ 

1 νν, 22; 14. ὕ 966 Ῥ]ιπίρρίαπ Ῥ. 30 84.2 Ἡ16ἵΘ 

3 Υ6Γ. 22. ΙΘΑΒΟΠΑ 816. ρἶτοι {οτ Ῥ]αοῖπσ {19 

5.560 {ιο Ιπτοάπείῖοη {ο ἴπο ορῖ- ῬπΠρρίαπ Ἐρίβίιο αὖ 4η εαχ]θς, δᾶ 
119. {11θ οἴμοτβ αἱ 8 Ιαΐος βίαρθ ἴῃ ἴπο 

4 ΕΡΗΕΘΒ. Υἱ. 41, 22. ΑΡοβί]ε5 οαρ/τΙζγ. 
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γθτγ ἀῑδίαπί {Τοπ ὑπ15 ἀαΐθ, ἃ στοαῦ οαἰαςίτορῃο ογετίοοκ {Π6 

οἶξίος οὗ {π6 Τειβ να]]εγ. Απ εατίΠαπα]θ γ/α5 Πο ΠΟΟΠΙΠΙΟΗ 

οοστΓθΏοθ ἴῃ {15 τοσῖοη Ἰ. Ῥαΐ6 οη {Π15 οοσαδίοΏη π6 5ποσκ Ὠαά 

Όουῦ ππαςαα]]γ νιο]εηύ, απᾶ Ταοᾶῖσεα, {π6 Βοιτίδῃ]ησ απἆ Ῥορι- 

Ίος, πας ἰδ] 1η τα1ης, Ταοϊζας, νο 15 οἳτ εατ]αεςύ δαὐ ΠΟΥ͂ 

{ο {Π15 {αοῦ, Ῥ]ασθς 16 ἴθ {ο γεαχ 6ο απᾶ 15 επί αΌοαί {ο 

ποϊσΏῬουτίησ ον". 

1 566. 8Ἠοτεθ, Ῥ. 2. Ἰαοᾷῖορθι Ίαβ 

νὶςιιοᾶ Ὦγ ἴπο Μοῇοπίπς εατί]λατπακθβ 

1η {88 ασθβ Ῥτοσοεᾶίης απᾶ επΏβδεααπεπό 

{ο ἐπ6 ΟἨτ]βήαπ τα. 

(1) Ῥε[οτο αὐοπί 8.6. 125, Όταο. 
δη]. 1. 471, 1 ἴπο ἀἆαΐο ποπ ΟΟΠ]- 

ΙΠΟΠΊΥ αβεἰσπεᾶᾷ {ο {πρ Β10γ]11πθ Οτας]θ 

Ῥο οοττθοῦ, απᾶ 1 {πο Ῥαβεασο 15 {ο Ῥθ 

τεσατᾶᾷθᾷ 85 ἃ Ῥτορίεσγ α1ἴετ [86 ετεπ{. 

Τη 111. 347 Ἠϊεταρο]15 15 8150 παεηθίοπεά 

35 ΒΕ ϊθτίης ἴῃ ἴμο β8πιθ πας; Ὀαπὺ 1 

1ηΣΥ 6 απεβοποᾶ π]ηείπετ ἴπο ΕΗΣΥ- 

δῖαη οἵγ 15 τηϑϑηΐ. 

(2) Αροπί Β.σ. 12, Φί8Ρο ΧΙ. 8,Ρ. 5790, 

ῬίοἨ 0888, 1. 2ο. ΒίΤ8ΡΟ Π8ΠΙΘΡ ΟΠΙΥ 

Τιαοᾷίοεα απᾶ Ττα]]ο5, Ῥαῦ Ὀϊΐου 0α88- 

ας Βᾶγϑ ἡ ᾿Ασία τὸ ἔθνος ἐπικουρίας 

τινὸς διὰ σεισμοὺς μάλιστα ἐδεῖτο. 

(3) Α.Ῥ. 6ο ϑοοοσάϊπρ {ο Τδοϊδαβ 
(4ππ. χὶν. 27); Α.Ρ. 64 ΟΥ 65 δοοογάϊηρ 

{ο Ἐπρδερίας (Ἤτοι. 5.8.), ΤῸ Ἱπο]αάαβ 

8150 Ἠίεταρο]ίβ απᾶ Οοοβ5ε. Το {815 
οατίΠαπα]κο 811 510} 15 πιαᾶο ἴῃ ἃ ΡΙ0γ]- 

πο Οτασὶο πιει ποῦ ΏΙΔΠΥ ΥΕΒΙΒ 

αίοτ {μ6 οτοπί; Οταο. δίυψῖ, ἵν. το 
(586 8150 Τ. 280, Υ]1. 23). 

(4) Βούνθθῃ Α.Ὀ. 222 8Πᾷ Α.Ρ. 235, 

ἴῃ {1ο τεῖση οὗ Α]οχαπᾶςι ΒΕΥΕΓΙΒ, 88 

νο 164 {ΤΟΠ Αποϊημετ ΒΙΡΥΙΠθ Οχασ]ο 

(Κ1, 28ο). Οἱ {818 οοθβδίοη ΗΙεταρο]!β 

4150 βαϊογθα. 

ΤῊ15 οί 11 ῬΥΟΡΔΌΙΥ Ὀ6 ἔοππα ποὺ 

{ο ὭἨανο δχῃϑιιβίρα 811 [Ππ656 οαἰαβίτο- 

ρ165 ΟἹ τοσοτᾷ, 

Τηο {ο]]οπ]πσ οαγίΠαπα]κες 8150. 806 

πηθη{]οποᾷᾶ 85 Παρρεπῖης 1η {πο ποϊρ]- 

Ῥοπτίης {ούης ΟΥ πῃ {ο ἀἰξίτιοῦ ϱεπο- 

ΤΑΊΊΥ: δὖ δὴ πποθτίαϊίη ἀᾳΐθ, «αγιγα 

(ΒΘίαῦο ΧΙ 8; Ῥ. 578): Α.Ρ. 17 ὙΠ 

Ἐπδεῦιας Ίοπετετ πιακος 165 βἱ105ο- 

Μιοεῖυο αἰξίες, δαγᾶίς Ῥεῖηπς ἴπο ποτβῦ 

βαΏθχας (Ταο. ἁππ. Ἡ. 7, ΕΙπ. Ν. Η. 
1. 86, Ὀϊοηυ 0855. ΙπΠ. 17, Βίταθο κ. 

8, Ρ. 579); Α.Ρ. 23 Οἰῦήγα (Ταο. 4ππ. 

Ίν. 13); Α.Ρ. 53 άραπιεα (180. Αππ. 
χη. 58): δϑουῦ Α.Ρ. 138---142, ΠΠΑ͂ΘΡ 

Απίοηίηας Ρίπ5, “Ἡλποάίοταπη οὐ ἁςία 

ορρίᾶα᾿ (Οαρίίο]. 4πίοπ. Ρΐι5 9, Ατὶς{Ιᾶ. 

ΟΥ. κΗν)ς Α.Ρ. 151 ΟΥ 152, ππᾷοει ἴπθ 

Β4Π16 ΕΠΊΡΘΤΟΣ, Δ41ἵψίοπε απᾶ οὐ ΟΣ 

Ῥ]αθθς (ἀυϊβίια ΟΥ. ασν); Α.Ρ. 180, 

ὉΠΟΥ͂ Μ. Αὐτοὶ], Απι/γπα (61ιτοῃ. 

Ῥαθε]ι, τ. Ῥ. 480, εᾱ. Ὀϊπᾶ., ΑτιβΕΙᾶ. ΟΥ. 

ΧΣ, χχὶ, ΧΙ; 566 ΟΗπίοη Εαεί. Ῥοπι. 1. 

Ῥ. 176 βα., Ἠετίσρετς ἀγεελεπίαπᾶ οἷο. 

11. ῬΡ. 371, 419, απᾶ 685Ρ. Ὑ/αάαιαρίοη 

ΜΗέπιοίτο δω ἴα Ο)ιποποϊοφίε ἄπ ΕιέίοιιΤ 

ΖΒ Αγὶεἰίᾶε ὮΡῬ. 242 84., 267, ἴῃ 

Μέπι. ἄε Τ᾿ 4σαᾶ. ἄε5 ΤΉΒΟΥ. πχνι, 1967, 

ὙΠῸ 85 οογτθσθεᾷ ἴ]ιο ἀαίαες); Α.Ρ. 262, 

ππᾷοτ α]Πεπας τι (Ττερε]]. «αἰίεπ. 5 

εΜαϊαπι ἐτίδαας ἴῃ Αδίώ πατρίδας Γπιῦ 

πϊαίας ἴθιγα Ῥ]αττηῖς ἴῃ ]ο6ίβ ἔπθ- 

ταηξ, απ ατα βαἶδα ἴπ {οββίς αρΏρᾶ- 

τοτεῖ,) 10. 6 (ταςίαίαπα ἁδίαπι...ΕΙΘΙΠΘΗ- 

{ογατη οοποτββῖοπῖριας’). ΒίαΡο Β478 

(Ρ. 570) ἴπαί Ρ]ϊαᾶεϊρλία 15 ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 

1655 ϱἸια]κεη ἄα1]Υ (καθ᾽ ἡμέραν), απᾶ 

ὑπαῦ 4ραπιεα Ἠαδ βαΏετοεᾶ ἴτοπι πὰ- 

ΠΊΘΤΟΊ5 δατίΠαπακΘΒ. 

3 Ἔαο, Αππ. κὶν. 27 “Ἐοᾶςεπι 8Ππο 

ος Ιη]αβίτιρας Απο πτρίρας ΤιαοᾶῖἼσεα, 

ἴΥΘΙΩΟΥΘ ἴ6γτο Ῥτο]αβρξα, ππ]]ο ἃ ποΡΙΒ 

χεπηθᾶΙο Ρτορτῖϊς5 ορίρας τετα]α1ζ. Το 

Ψ68Υ 18. ρίνεη «Ἀετοπθ ἵν, Οοτη. 00889 

οοπδαρτβ) (αν. 2ο). πο ἀῑπετεπῦ 

ΨΊ1{ΕΥΒ, ἴῃ πι Πἱοἰίοπατη ο ἄεο- 

σταρ]! απᾶ πι Πἱοίίοχιατγ οἱ ἐπε 

ιδία, 5.ν. Τιαοᾷΐσθα, Ῥ]αοο ἴ]ο ἀθβίτιο- 
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απθπί {ο {π6 Ῥατηϊης οἵ Ώοπιθ (Α.Ρ. 64), απά τηθηὐίοηβ Ἠίθγα- Τίβ Ρτοβα- 

Ρομ5 απά 09198550 8150 ἃ5 Ἰηνο]νεά ἴῃ πο ἀἰδαςίεγΣ; γΥηῖ]ο Ἰαΐον δν 

ΝΤΙΜ6Ι5, αἀορίίης ἴμθ ἀαΐο οἵ Ἠαδεβίας απἆ Ἰπο]αάϊπο {μα {το 

οἶίμες νηζ]ι Ἠ]πα, ταρτοδοπύ 1 α5 οπς οἱ ἃ βοτῖο5 οἵ ἀῑνίπε ]πάσ- 

πιοηίς ΟΠ ἴπο Πδαίμεη σου] {οτ ὑΠ6 ρογδοσιίίοη οἱ {Π6 ΟἨτίς- 

{185 ὙΠΟ. {ο]ονγθά οἩ ἐμο το. ἩΗανίηςσ πο ἀἰτοοῦ Κπον]θοᾶσα 

οἵ {ο 5οατοθ Τοπι πγη]ο Βαδεῦίας ἀετιναά Π15 ΙΠ[οτπιαίΙοη, 8 

επου]ά παἰπτα]]γ Ῥο 4Ἰβροβαά {ο αοοαορύ {π6 απ(]οτΙϐγ οἱ Ταοϊίας 

{οτ ο ἀαΐθ, αξ ποτε (γαδγοτίμγ. Βαΐ, α5 ΙπάΙοαίΙοη5 οσο 

εἰαιγ]ατε {μα Εαδορίας {ο]οινεά απαδια]1γ σοοά ααἰ]οτ]ζ]ος 1Π 

τεοοταῖησ μοδα θαυ πα πα]κος ὁ, 16 15 {αγ {Τοπ ΠΠπρτοβαβ]ο ἐλαῖ Ίιο 

Ποη οὗ Τιαοᾶῖσεα ἴῃ ἴπο τεῖση οὗ Τ1μθ- 

1118, οοπ{αεῖηρ 15 οατίπαπακαο πα 

8η Θ8Υ16Υ οπθ (4ππι. 11. 47). ΒΥ {118 

θατ]1ογ εατίῃᾳπα]κθ «ἀποάςοῖτα οεΙοῦτθβ 

Ας πτΏθ6β «οπ]αρςες,’ Ῥα{ {δεῖ ΠβΤΙΘΒ 

816 σΊνεη, απά ποὺ οπο 15 βὐαίθᾶ ἴῃ 

{πο τα]]εγ οἱ {Π6 ΤιτοιἈβ. 

1 Ἐπιβερ. ΟΠγοπ. ΟἹ. 219 (1. Ῥ. 154 

βα., ο. Βομῦπε) «Τη Αεία {765 ΤΥ 68 
ἴογτα πηοῦα οοποϊάεταπί Τιαοᾶῖσθα, Ἠ16- 

ΥΑΡΟΗΡ Οο1οβ5.. Πο Αγπιρπίαη Υ6- 

ΡΙΟΏ απᾶ ὦεγοπιθ αστορ ἴῃ Ρ]ασίης 10 

{86 ποχῦ οτοπύ ἴῃ ογάεχ α[ΐοτ {1ο το 

εὖ Ἔοπιθ (Α.Ρ. 64), ἔποισα {πετο 15 8 

ἀμῄεγεπος οἱ α Υ6αχ ἴῃ {Π6 Ίππο ἴοχίς. 

1 ιο Βιογ]]πε Οτασ]θ, τ. 217, 1616Υβ {ο 

{815 οατίμαπακθ, α5 86εΙΙ5 Ῥτοβαβ]ο, 

πο Ίαγο Ιπᾷερειᾶεπίό [δβίπιοπγ ἴπαί 

Ἠϊοταροβς πας Ἰππο]ταᾶ ἵω {πο οσαἱ8- 

ΒΙΤΟΡΗΕ; οοΠΏΡ. ἰδ. ν. 280. 

3 μα 15 ενΙᾷεπ{]γ ιο 14θα οὗ Οτο- 

βἶἴπς, να]. 7. 

5.1 ἆταπ 18 Ιπίογεησο ποπ Ἠ1β 

αοοοππί οἳ {Ππ οατίΠαπα]κθ {π {Π6 τοίση 

οὐ Τήρειίας. Ταοίδας (Απ. Π. 47) 5ιαῦεβ 

ἐμαῦ ἐωεῖυο οἶῖθβ ποτο τπ]πεᾶ 1 οπθ 

σύ, απᾶ τεσοτᾷς ἴΠαϊγ ΠΒΙΗΘΕ. ἘΠΠΥ 

4150, πΠο πιεπ{Ιοης [15 εατίΠαπα]ο ἃ5 

ἐἴπο ρτεαἰοξύ πὶ [Π6 ΠΙΡΠΙΟΙΥ οἳ 

ππαπ) (Ν. Η. Ἡ. 86), ϱῖνθς ἴἶο Βαπιθ 

ΠΌΤΟΥ, Ἐπιβεβῖαδ Ίοπθγοτ, ΟἼιποπ. 

ΟΙ. τοῦ (τι. Ῥ. 146 54., 6. Βε]όπο), 

ἨΒΙΗΘΡ ἐήγίσεπι ΟἸ 165, οοἴποίᾶῖτπς γα 

Τασῖζαβ α5 ἴδ Υ ἃΒ 8 ρο65, θα Ιπο]αάἶπς 

Ἠρῃθεαβ 8150. ΝΟΥ͂ α το τηθηῦ 88 

{οππᾶ αὖ Ῥαΐθο! (5εο ἀτόπου. Τ1ι68. 

ἄτώο. Απ. στ. Ῥ. 433 84.), απᾶ 15 ΠΟΥ 

ἴῃ ιο Μπδεππα αὖ ΝαρΙες (1Γωβεο 

Ροτύοπίσο ἄν, Ταν. ἵν, υγ), ἀθαϊοα θᾶ 

{ο Τϊροσίαβ απᾶ τερτεβοηίῖπα Τοιγίσυτι 

{επηα]ο Άσατθς γη {1ο π8Ίηθς οἵ {οΙ- 

ἴθοπ Αβίαδίο οἶθῖθς αππάθγηθαίἩ ; ἴ]οβθ 

ΏΒΠ1ΘΡ Ῥοΐηρ {ο 5816 8 ἴ1οβθ ΠἹθΠ- 

{ποπαᾶ Ὦγ Τασϊίιβ τι ιο δαάϊίϊοι οὗ 

Ἠρῃθβαβ απᾶ ΟἼνθγτα, ΤἩθθ 6.π Ῥθ 

πο ἀοπρύ ἴμαί {π|8 νας οπθ οἱ {μοβθ 

πηοπΆπιεηῦβ πιαηοπθᾶ Ὦγ Αροϊιοπῖας 

αποίθα ἴῃ Ῥμ]εροτ (Έγασπι. 45, ΜΈ ΠΟΥ Β 

Εγασηι. Ἠίδί. ἄγὄώο. ττ. Ῥ. 621) 88 

εγεεῖεᾶ {ο οοΊΗΙΠΘΙΠΟΥΔ{Θ {πο ρογαΣ 

οἳ Τ{ρενίπβ ἴῃ οοππ]ραξῖπσ {ο {1ο θ- 

Βἐοτα{ίοπ οὗ {Π9 ταϊπθᾶ οἶ 65 (5686 Ἐε]ςε] 

1ο6ί. Νπι. γε. ντ. 1092 5ᾳ.). Βαΐ πο 
θαυ Πα πα] δὖ Ἐρ]ορβας 15. ππρηοποᾶ 

Ὦγ Τασϊίαβ. Ἠο ἆοθβ Ιπᾷθεᾶ βροα] οἳ 

ΒΙΟ ἃ οαἰαβίτορηο 85. Ἱαρροηπίηρ αὖ 

Οἴνγτα (4ππ. ἵν. 13) Εἰπ ΥΘΑΥΒ ]αΐεχ 

{απ {6 οπθ πηΠ]ο] τπ]ποᾶ ἴΠο ἰπε]το 

14168, δα οἳ {Π6 το]ῖεῖ πο Τ{ροτίας 

αΠοτᾶςά οἩ {118 Ἰα δου οοἑαβῖοη 48 ΟΠ 

[16 ΕΟΥΠ1ΘΥ. Βα πθ οὐχ {ο Βτβερίπβ 

81οπθ {ο [αοῦ {μα Έρῃεεας 8150 παβ 

ΒΘΥΙΟΊΌΒΙΥ Ιπ]ατοά Ὦγ απ΄ οατίΠααα]κο πὶ 

ἰηθ 5816 ΤΘαΥ---ῬεγΠαβρβ ποὺ οη {πο 

βαπ1ο πῖρηί-- σι ἴ]ο ἔπε]το οἶίίας: 

δια {4119 [αοἱἳ 15. ἨΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο οχΡρ]αϊη 
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Ῥρθατίηρ οἩ 
{116 οἨτοι- 
οἶοςγ οὗ 
{689 Ιεῖ- 
1678. 

Ξὲ Ματ] 
1π{οπᾷθᾷ 
τίςιο, 

ΤΗΝ ΟΠΟΒΟΗΣ5 ΟΕ ΤΗΕ 1Υ0ῦΡ. 

σ1νος ὑΠ6 οοιτεοῦ ἀαΐθ”. Τη {Π18 ο.δο {ο οαἰαξίγορΏς ας 510- 

βεαᾳιεηύ ο {πο νυιηρ οἵ ἴ]εςο Ἰεύίεις. Ἡ ο {π6 οἴμετ Παπά 

Όλο γουχ πϑιηθα Ὦγ Τασϊέαςδ Ὀ6 αἀορίεά, νγ σαΐη ἃ βαὈδιάίατγ 

οοπβτιηαί]οἩ οἵ πα οοπιρατα(Ινε]γ Ἰαΐο ἀαΐθ νγῖο; 1 Πᾶνα νει- 

ἑατοά {ο αβδῖση {ο {π688 ερὶδί]ο5 οη Ἱπάερεπάεπί στοππάς; {οΥ, 

Ἡ ὑπο Ἰαςά Ῥεεη ντ θη Όντο γθατς 6αΓ116Υ, νετ ιο Ὀ]ουυ γγαβ 

τασθηί, 1718 πη]σᾗί τεβδοπαΡΙΥ ανα εχρεοίεάἀ {ο ἢπα 5οπ16 τείου- 

οηΏςθ {ο ἃ ἀΙδαδίετ πιο Ἠαά ἀεναρίαίεὰ Παοάῖοεα απά {τοπα 

πο] (οἱοβ5 οαπποῦ ανα «βοαραεᾶ αἰζοσεί]ετ νμοαί 1π]ατΥ. 

Τπο αἀάτάοπα| {αοῦ πιεηθοπεά ὮΥ πο ΈῬοπιαν Πδίοτίαη, ἐμαῦ 

1αοάϊοθα Ίγας ταρα1]6 {γοπα ΠΟΥ ΟΥ̓ ΤΘβοΙΤΟΘΑ ΜΙ Πποαὺ με αδια] 

αββ]δίαποθ {Τοπ Ώοῖῃο”, 15 γα] 8 Ὁ]6 ας Π]αδίταπσ ἃ ]αΐετ ποῖῖοθ 

ἴῃ. Πο Αροδίοᾗο γγ]ησς ὃ 

Τὸ Ἰας ὈσδοηἨ 5εεη {μαί, που {μαςο ἸΙαείίοι σου Ὑπισίεἃ, 

ού Ματίς νας Ἰηίεπάῖησ βΠοτί]γ {ο νὶδῖς 0ο]οβεα, απᾶ ἰλαίῦ {ο 

ΑΡροδί]ο ἨΠΡΕΙ, Ιοοίησ Γοτνγατά {ο Ε15 τε]ααδα, Βορρᾶ αὖ εησί] 

{ο πηακθ α Ῥετδοπα] αοηιιαϊηίαποθ ΙΓ Έμοςα ομνσ]θς, Ὑγ]]οἷι 

δ τ τον 

οί Ματ] νΙδι να 6νοτ ραίά ΟΥ Πο, 86 Ἠανο 20 ΤΠΘΔΠΡ οὗ 

ἨΠετίο Ίο παν οπ]γ {ΠτοαρΏ {Πο τεροτὲ οἵ οἴῃεις. 

ἀείογπΙπίης ἢ 

ἴπο πποπαπιθηῦ,. Τί 5Ποπ]ᾶ Ὃο αἀάσοά 

ἐλαῦ ΝΙρρετάεΥ (οη Ταο. ἁπιπ. ἩΠ. 47) 

ΕΊΙΡΡΟΞΕ65 {πο οατίΠαπακο αἱ Ἐρ]ορδας 

{ο Ἠανο Ὀθει τοοοτᾷθᾷ 1η {ο ]ο5ύ Ῥοι- 

ἰΐοη οὗ ὑμ6 ΕΠ Ῥουῖ]ς οὗ ο ἁπιιαῖΒ 

ὙΠΟ ΘΟΙΩ ΡΥ ΒΘ {16 Υ 6875 Α.Ὁ. 20---ϑ1:; 

Ραὺ 05 Ῥᾶγ9 ἸἨγροίμεβίϐ οαπποῦ οιιῦ- 

πγοῖσ] πο ἀῑγοοῦ ἰοβπποπγ οἱ 19156- 

ρι18. 

1 Ἠογίζροις ((εδε]ιῖο]ίο («γίεε]οπ- 

Ἰαπιᾶ» ιωιίογ ἄετ Ηεττεε]ια[ί ἄεγ Ιεοηιεν 

11. ϱ. 96) ΞΠΡΡΟΒΕΡ ὑΠδὺ Ταοίζας απά Έ- 

βοῦῖα5 τοῖοτ {ο πο ἀϊβετοπί οτοεπίς, 

αηᾶ ἴλαί Τιαοᾶίσοθα πας νις]ζεᾶ Ὁ. εατ{]ι- 

απα]κοβ ἐνγῖσθ πὶ ἃ ἴθ Υ68ΙΒ, ἃ. Ὁ. 

6ο διὰ Α.Ρ. 65. 

3 Ἔαο. Αππ. κῖν. 27, αποίθα ἃῦονο, 

Ῥ. 38, ποίθ 2. Το {115 ἰδοὺ α1πδίοη 15 

τηδαθ ἴῃ {Π6 ἔοϊσηιθα Ῥτοδισιίοη οὗ {9 

ΒΙΡΥΙΙΠ6Β, ἱν. το, Τλῆμον Λαοδίκεια, σὲ 

δὲ τρώσει ποτὲ σεισμὸς πρηνίξας, στήσει 

ΟΕ δὺ Ραα] Π]ιηβϑ! τὸ 15 τοαδοπαβ]ο {ο 488ΙΙΠΘ, 

δὲ πάλιν πόλιν εὐρυάγυιαν, ΨΊΘΙΘ στήσει 

πηπδί ο {πο 2πᾷ Ρ6ΥΒΟΝ, 'Τῆοα ν]έ το- 

Ῥαϊ]ά σ΄ ο σα] 5 Ὀτοδᾶ βἰχοεῖς.’ 

Της ΒΙΟΥΙΗΗΠθ Ῥουπῃ πας ντ] σθεη αροπό 

{18 γθαχ δο. Τ19 Ὀα]άἴης οὗ ἴ]ιο απαρ]]- 

{μοααίτα, πιεπ]οπεᾷ 8Ώοτο (Ρ. 6, ποῖο 6), 

σοι α ἴοτπα ρατί οὗ {18 πποτ]ς οὗ τθσοῃ- 

Βἰστιοίϊοι. 

83. 9090 Ὀ6]ον, Ρ. 43. 

4 Ἔνο ποβςθβ Ἠοποθνθγ ΙπιρΙγ ἐλαξ 

δύ Ματ]ς αᾶ 5οπιο Ῥογβοπα] οοππθσίοπ 

ἢ Αδία ΜΊΠΟΥ ἴῃ ἴΠθ ΥθΔΤΕ ΙΠΙΠηΘ- 

αἰαίαΙγ βαοοθαᾶῖτπρ {]θ ἀαΐίο οἱ {118 το- 

16ΙΘηΠς6: (1) δὲ Ῥεΐαυ, παϊθπςσ ἴο [ο 

Ομπτο]µεςῬ οὗ ΑΡία ΜΊΠΟΥ, βοπᾶς ἃ βα]πι- 

ἰαθίοη ἴχοπα δ Ματ]ς (1 Ῥοαῦ. τ. 13); 

(2) δὲ Ῥαπ] σῖνος οἩατρο {ο ΤΙπποίἩγ, 

ΝΟ ΑΏΡΘΔΥΒ ἴο 6 5.1] τοριάϊῖηπσ αὖ 

ΈἩρῃθβαβ, ἴο ἰα]ίο πρ Ματ]ς απ Ὀτίηπς 

Ἠάπα {ο Ὥοπιο (2 ΤΊ. Ίν. τι Μάρκον 

Τμας τν ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ). 
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ἐμαὺ ἴῃ πο Ιπίοτναὶ Ὀθύνθθῃ Π15 Πτδί ἃπα βθοομα Ίοπιαη σα)- Βὲ Ῥαὰὶ] 

ὑἰνιγ Το ἴοι πα 6οπιθ ορροτίαπΙγ οἵ οατιγίησ οτί Π18. ἀθείση. πο 

Αὐ 811] ονοηίς νὰ πα Ἠϊπι αὖ ΜΠ]είας, πθαχ {ο {π6 πιοέ]ι οἵ 0910556. 

ἴμο Μααπάσςι]: απᾶ {Π6 ]οαγΠ6Υ Ῥούγεεη ὑΠ18 Ῥίασϱ απἀ Τιαο- 

ἀϊσεα 15. πεϊθῃοτ Ίοησ ποτ ΠΟ]. 

Αὐ ο «πιο οἵ {115 νἱβιύς---ῃβ Βτδῦ απἀά Ἰαδί, νο ΤΙαΥ 

ΒΌΡΡοΒβ, μοῦ πο ραῖά {ο ἴπε ΥαΙΙεΥ οἵ ἐπθ Ίμγοις---δὲ Ῥαα]ς 

τοι 5. ποπ 

[15 ἀθαῦῃ ὑΠ6ὺ ραβς Ιπίο πε Παπάς οἵ δὲ ο ομπ”, πο ἴακες αρ ον 

115 αὈοάο ἴῃ Αδία που. ΟΕ Οοοβ8β ὅπ ἨΠεταρο]5 Ίνα ΠΘΔΥ 

ποϊβ]ησ ΤΠΟΤΘ ἴῃ ἴμο Νον Τοαδίαπιεπἰ: Ῥαὺ {τοπ 15. οχ]]ο ἴῃ 

ἀἰτοασῦίοη οἱ ἐπ Αφιαζίο ΟΠατο]μος 15 ἀταν]πσ {ο α 6056. 

Ῥαΐπιος ὑπ Ῥε]ογθά ἀἰδοιρίο ἀε]ίνει5 15 Τμογά5 ππεδδασθ {ο {ιο ΤῊ πιος- 
: σο ὁ 

ΟνατοἩ οἵ Τιδοάϊορα; ἃ. τηθϑϑᾶρθ ἀοαλρί]οςς Ιπίοπάθά ἴο ο ἜΣ 

οοπιπηαπ]σαίθᾶ αἱδο ἴο ὑπ6 ὕνο 5αροτάιπαίθ ΟΠατοβθβ, {ο ὙΥΠΙοΕ 

τὸ ποιά ΔΡΡΙΥ αἰπιοδῦ θα! νγε]]. 

ΤῊΘ πιεβεασο οοπιπηαπ]σαίθά ὮΥ δὺ ἆοἨπ {ο Παοάῖσθα Ῥγο- Οοστοβ- 
Ξ 3 "ἃ 

Ίοπσς ὑμ6 ποίο γἩΙοὮ τγὰ8 βύσιιοικ ὈΥ ϑὺ Ρδὰ] Ίπ ὑπ6 Ἰείίεν ἰοὸ Ὃ ο 
: ἢ - {89 ΑΡροσα- 

(0οἱοβββ. Απ Ιπίεινα] οἵ ἃ ΥΕΙΓΥ {6η Υ6αΤ6 προ ποῦ τβ{εΓΙαΙ]Υ σπα 

Δ]έοτοὰ {π6 οἰωτασίει οὐ {1656 σμιτοᾳος, Οὐνίουβ]γ ὑπ φαππο 8 μις 
Ρἱ5{108. 

ἴθπιρεγ Ῥγενα1]5, (ἢ 8. Β41ΠΘ ΘΥΤΟΙΒ 819 το, {Π6. ΒαΠ1Θ οοΓΓΘΟίΙΟΠ 

τηαϑὺ Ῥο αρρ]εἆἀ. 

τ. ῶπας, πηπ]ο δῦ Ῥααἱ Επάβ 16 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ {ο 6π/{ογοθ {πΠ6 τ. ΤΠ 

ἐταῖμ ἐμοῦ Ομτίςὲ 15 ὑπ6 ἵπιασο οἵ ένο Ἰηνίκϊμίο οά, {παῦ ἴῃ {μμ 
ΤΠ πὰ 411 ὑπ6 ἀῑνίπο {αἱποςς ἀνγο]]ς, ὑναί Ἡο οχἰςἰοά Ἰοΐοτο 81] οἷ ΟμΗ5ί, 

ἔμπησς, ὑἐπαῦ (μτοισ]ῃ ἨΗΙπα 81] ὑΠ]ησς νου ογθαῦεά απά ἴῃ Ηίπι 

8.11 Ἴήησς αγ βαβίδιηθα, ὑπαὺ Ἠο 15 ιο ῬήΙΠΙΩΣΥ 5οιχγοθ (ἀρχή) 

Βθθπας [αγ] Ῥτοῦαβ]ο παί Βὲ Ματ] β 

Ῥτο]θοίθᾶ νΙβῖζ {ο 09198559 πας ραῖἀ. 

1 2 Τη, ἵν. 2ο. ΒΥ 8 Β[γδῃρθ ΘΥΤΟΥ 

Τιοαπίεη (Ογίοπς ΟΠ. τ Ῥ. 833) 

ϱαυβἑα{ος ἨΙεγαρο]β ἴον ΝίοοροΗς ἴῃ 

ή, 11, 12, απᾶ 8165 ΤΟΠ 1Ἠθ ρας- 

5ασο ὑπαῦὺ ἴπο ΟΠματοὮ οὗ Ἠιεταρο]ίβ 

ν/αβ {οππᾶαᾶ Ὦγ Βύ Ῥαπ]. 

3 ΤΆ πας αρρατοη{θ]σ ἁπτῖης [Π6 Ἱῃ- 

ἴογνα] Ῥεύπαει δύ Ρατ] Ετεῦ οαρΜνΙῦΥ 

εὖ Ώοππθ 8η4 815 ἀεαῖῃ, ἰπαῦ 3 Ῥείΐετ 

Ὁτοῖθ {ο {π6 ΟΠπτομες οἱ Αεία ΜΙπου 

(1 Ρεῦ. 1. 1). ἸΠείλιετ ἴῃ [μ15 Ιπίονα] 

Ώο 8150 νἱβι θα Ρεγβοπα]1γ {1ο ἀῑδίαῖοίβ 

οναηρεΗσεᾶ ἀῑτοοί]γ οι ἸἹπάΙτθοῦγ Ὦγ 

Βὺ Ῥαπ], πο ΏαγΥο ΠΟ ΤΙΘΑἨΒ οἱ ἀθο]άϊπσ. 

ΒΆΘΗ ἃ υἱβὶὺ 18 ἔδυ τοπ απ]]εΙγ, αὐ 

10 ἂν Ἠατά]γ Ἠατο θη οἳ Ίοης ἄπι8- 

Ώοη. Α ΘΟΡΥ οὗ 15 Ιείίοτς τοι] Ρτο- 

Ῥαβ]γ Ῥο βοπύ {ο Ταοάίσθα, 85. ἃ ΡΥΙΠ- 

αἴραΙ οεπίχτθ οἳ ΟΠτιεαπϊ ἴῃ Ῥτο- 

6οηβα]αχ Αβΐα, ὙΠΟ 1 Ἁπποησ {Π0 

ῬΤΟΥΙΠΟΘΒ πηεη{Ιοπεᾶ ἴῃ πο Δ α16855 οὗ 

{86 ΕἸγϑὺ ΕἸ 5016. 

5 Ἔον. 11]. 14--ὃ.21. 
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απά Ίας {πο Ργ6-επ]ίπεποθ 1Π 811} ἐμίπσς"; 5ο 1π αἱπιοςῦ Ιάεηάσα] 

Ίαησιασα οὐ ἆομπ, βρεακῖησ 1Ώ {μο Ῥεδοη οἵ οι ]ιοτᾶ, ἀθο]ατεβ 

ὑμαὺ Ἠο 15 ἴμο Απιεη, {π6 ἔα: μα] απ ἔσθ τι 655, με ΡΤΙΠΙΑΣΥ 

6οπτος (ἀρχή) οἳ [6 ογεαξίοη οἵ (οα”. Φο01ηθ Πησεγῖησ 5ηΏτεᾶρ 

οὗ ἴμε οἷά ἨθΓθβΥ, 6 ΠΠΑΥ 5ΙΡΡΟΣΘ, 5.11 Ἱαπο αροαῦ Πας 

(ἄνατο]ας, πα Ἰηδίεαά οἵ "Πο]άϊισ {αδῦ ὑπΠ6 Ἠεαά  Ἴιαγ Ίγετα 

6ΥΕΠ γεῦ ρτοης ἰο παὐφείαίε Ιπίεγπιεάϊαίε ασεποῖθδ, αΏσε]]ο 

ΙΠΘ(ΟΙΑ0ΟΥΕ, 85. Ππ]κς τη {πο ομαῖη ΒΟ β]οι]ά Ὀϊπά ππαη {ο 

ᾳοά. Τπευ 501} {αι]οά {ο ταα]]δο {Π6 πια]εςδίγ απἆ εἰση]ῇσαπςο, 

{88 σοπιρἰαίεπαςς, οἵ {π6 Ῥεγδοι οἱ ΟΠτΙ56. 

Απά {16 Ῥτασίισα] «αν 8150, πη]ο]ι {ο]]ουης {τοπα {Πο τθςος- 

ΠΙ(Ίοη οὗ {ια {μαο]οσίσαὶ ἰπαῖῃ, 15 επ[οτοεὰ Ὦγ ὈῬοῦμ Αροδί]θ8 

ον ὌΡΟΣ 1η ΨΘΙῪ βπηί]ατ ]αησπασθ. Ἡ δὲ Ῥατ] οπἰχεαί5 πο Οοἱοβείαης 

{ο 86ε]ς ἴποςα {]ησς γ]οὴ αγθ ἄαθονε, πηστο ΟἨγίδί 15 βεαζεά οἩἨ 

{π6 τὶσηύ Ἠαπά οἵ ος”, απά 1η πο οοπιραπΊοη δρὶδί]α, πο] 

αἱξο Ίιο ἀῑτοσί {παπι {ο τοι, τοπιῖηάς {π6 ΟἨπατοῃες {λπαῦ 

ᾳοἆ ταῖδεά επι νι ΟἨγὶςί απᾶ φθαίεά ἔ]θπα η Ἠϊπα 1π 

Ἠθαγαπ]γ Ῥ]ασος ἵπ ΟΠ ᾖοδας; η Ἰ]κο ππαηπεςγ δῦ 9 ομη 

ρἶνες {5 Ῥτοπιϊςδο {ο Ίο ΤμαοάΊοθαΠς Ιπ {πο παΊηθ οὗ Π15 Ποτά : 

«Ἠο {ναί ονετοοπηθί]ι, 1 σν]] σγαπί {ο ἨΙπη {ο δῦ ὙΠῸ της 1Π ΠΙΥ 

ἴἨτοπθ, 6Υεη α 1 αἰδο ονθτοαἹηθ απἆ αἰαὶ εἰς τι τὴν Εαίλετ ἴῃ 

Ἠις {μτοπο». 

2. Ῥαί ασαϊηπ; δἰ α ρατπσ βα]πίαίΙοη {ο {π ΟΠατο οὗ 

]μαοβῖοεα ού Ῥαπ] οἶοξος γη ἃ Ἱατηῖησ {ο Ατοηιρριας, α- 

Ρατοπί]Υ 165 ομΙεβ Ῥαδίου, ο {αχο Ιιεοοά {ο 15 πηϊπΙδαγ.. 

1 Οο]. 1. τ5---18. 

3 ἘἨογν. ΠΠ. 14. 1 ελοπ]ᾶ Ῥο οῦ- 

βογνοᾷ ἴμαῦ ἴλπῖς ἀθείσπαβοπ οἳ οτἹτ 

Τιονᾷ (ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ), 

νμΙοἩ 50. ο1οδεΙγ τοβοπιρ]θς {πο Ίαπ- 

σπασο οἳ ἴμο Οο]οβείαπ Ἠγριεί]ο, ᾷοθβ 

ποῦ οσσ} 1Π {Π6 1ηθββ8σθΕ {ο [6 οἴλμοτ 

βῖκ ΟΠπτοΠθ8, ΠΟΥ ἄο πο ἴματο Επᾶ 

αηγ{μῖησ ταβοπηΡ]Ιηρ 1ὐ. 

ὃ 0ο]. 11. τὸ 

4 Ἐῆμθβ. 11. 6 συνήγειρεν καὶ συνε- 

κάθισεν κ.τ.λ. 

ὅ Ἤν. 111. οι δώσω αὐτῷ καθίσαι 

ΦΟΙΠΘ 

μετ’ ἐμοῦ, κ.τ.λ. Ἠσιο αραῖη 1ὺ τηιςί 

νο. ποβοθᾶᾷ ελα {λογο 18. πο ΑΠΟἨ 16- 

5οπηρ]απος ἴῃ ἴπθ Ίαπσπασθ οἳ ἴ]πο 

Ρτοπη]56ς {ο ἐμ {αλ α] ἴῃ {ο οὔμοατ 

βὶχ ΟΠπτομθ5. ΤΠϊς ἁἆοπβιο οο]ποῖ- 

ἄσπορ, αΏθοίῖησ ἴ]ιθ ἴπο ἰᾶθαβ π]ῖοἩ 

ΤΗΥ ο βαϊᾷ {ο οοτοχ ἴ]ο ποιο ϱτοαπὰ 

ἴῃ πο Ἐρὶςί]ο {ο {π6 Οο]οββίδηβ, 68Ἡ 

Ἠανᾶ]γ, 1 μπ]ς, 6 {οτύπϊίοας, απᾷ 

Βιισσοδίθ Άη αοηπαἰηπίαπσθ πα απᾶ 

χροοση]ξῖοη οἳ {πο ΘΔ] Θ᾽ ΑΡοβί]θ8 

ἰσασβίπς οη {ο ρατί οἱ δύ {ομἨ., 

50ο]. ἴν. 17. 
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εἶσης οἱ ε]αοκοπεά ποαὶ 5ο6πι {ο Ίανο οα]]οᾷ ον! {ία τερα]κο. 

Τί πιαγ Ῥο απ δοοιάθηΐαὶ οοἰποίάσποςρ, Ὀαὺ 16 15 αὖ Ἰοαςί σου ΠΥ 

οἵ ποῦϊσθ, ὑ]λαῦ Ἱα]κογαγπιηθες 15 ἴῃμο εροοῖα] απ ἀεποιποθά 1Π 

{88 απΏσε] οὗ {Π6 Παοάίοθαης, απά ὑπαὺ {Πο πεοθβεΙῦγ οὗ στεαίος 

οαγηθρίησθςς 15 πο Ῥωτάσεη οὗ ὑμ8 πιθββασε {ο μαῦ ΟἨατοβ”, Α8 

τὺ ἰμο Ῥεορ[ο, 5ο 16 15 1} {πΠ6 Ῥρτιεδί. ΤῊΘ οοπητηαπ1ζγ {ακες 

105 οο]οατ {ποπ απά οοπιπηαπ]σαίος 105. οο]οατ {ο 105 ρίγα] 

ΥΙΙΘΙ5, Τῃε “Το πεα]οιβ’ οἵ δῦ ὁοἶνη 15 ὑπΠ6 οοαπίετρατύ {ο {Π6 

έἴα]λκο μΒοϑά᾽ οὗ δύ Ῥαι]. 

3. 1αδί]γ; τὴ {ιο Αροοα]γρίῖο πιθρβασο πο Ργῖάθ οὗ νγβϑα 5, Τ1ο 

15 ΒΌΘΥΠΙΥ οοπάσπηπεά 1π 0Π68 Ἰαοίοθαη ΟµΗτοἩ: «Έοτ {ποῦ ὑποὰ ο να 

βεγαβύ 1 απι ΤΟ απἀά Ἠανε σοϊΐίεη πηθ τίσᾳθς απἆ μῶν πηοοά πουποςά. 

οἵ πούμ]ησ, απά ἸΚπονεβύ ποὺ λα ἴποι ατί αἰτετΙγ αυντοίο]ιοἆ 

απά πηίδεταθ]α 854 Όεσσατ]γ απά Ῥ]πά οπά πακεά, 1 οοιηςε] 

ἴμερ {ο Ῥαγ ρο]ἀ οὗ πιο τοβποά σι τα, ὑπαῦὺ ἴἶοι πιαγος 

Πᾶν τῖσοῃος’ ΤῊΙΒ Ῥτοιά ναιπύ τεοείνες 105. Ῥεδύ Ἱ]]αβέγαξίοἩ 

{ΤΟΠ ἃ τοοθηίύ ΟΟΟΙΙΤΘΠΟΘ αὖ Παοᾶϊσρα, {ο π]]οὮ αἱ]αδίοη Ίχαβ 

αἱγεαάγ Ῥθδεῃ πιαάθ. ΟΠ] ἃ τετΥ {6ιν γεατς Ὀοαίογο {15 ἀαΐθ δὴ 

εατίλααα]ο Ίος ]α1ᾷ 0Π6 ΟἸΤΥ ἴῃ τι1ης. Ὑεῦ {τοπ ἐπ] οαὐαφίτορ]ιο 

ΒΠ6 Τ0β6 ασαΙΠ ΥΠ 1ΠΟΥΟΘ ἴΠαη ΠΟΥ {οΓΠ16Υ ερ]επάοιτ, ΤΠ ΤῊ ναππὲ 

Ἠ/ῃι]ο οἴμετ οἱ 165, ο. ον 

Ρτοβίταίαα Ὦγ α {π|κ6 νιβιαίιοἩ, Ἰαά 5οασΠί τε]ΙθΓ {γοπι {πὸ 6οἩ- 

ορβρῖοης οἱ ἔιο Ώοπιαῃ 5οπαίο οὐ {πο Προτα]ίγ οὗ ἔιο 6πιρογοι”5 

Ῥιιςθ, 15 5 ἴμε σ]οτγ οἵ Παοάῖοεα ὑἐμπαῦ 516 αἶοπο ποϊί]ῃογ 

οοατίθά ποτ ορίαϊποά αβεϊδίαποθ, Ὀαέ τοεοονετοά ΟΥ̓ ΠΟΥ ο 

ΤΘΦΟΠΥΟΘ6. “ΝαΠ0Ο α ποῦῖ τεπιθάΙο 5αγς ἰμο Ἐοπιαη ἢ15- 

Τμας 6ο ἢδα αβθοτίεά ἃ 

Ῥτοιά Ἱπάεροπάφησθ, ἴο ΠΝΠΙΟΗ παϊίπογ {αγ-[απιθά ππθίχοροΒίαη 

Έρῃαβας, ΠΟΙ Οἷα Ἱπιρετία] Βαγά1β, ΠΟΥ ΠΟΥ ΡΓΟΒΡΟΓΟΙΙ5 ΟΟΙΗΤΠΘΓ- 

Ώούπενογ Ίγας ποῦ Ὠθγ ο]Ιοξ {1{16 {ο τεδρεοῦ. 

ἰοτίαἨ, “Ῥτορτῃς ορίιραβ τενα]α1οῦ, 

1 Ἐοτ. 11. το. Τῇ [Π6 6ΟΠΙΠΙΟἨ γίεσ, 

ἐπαῦ Ὦγ {Π6 απσε] οὗ ἴπο Ομ σοι 18 

ομῖαξ Ῥαβίου 15 τη θϑηὖ, πγετθ οοττοοῦ, απᾶ 

1{ Ατοβίρρας (85 16 ὙΘΙῪ Ῥτοβαβ]θ) παᾶ 

ῬεεπἩτΙπργηεπ Β01ο]νπ τοῦθ, ἴ]πο οοἵτι- 

οἱάσπορ ποι] Ῥο 5011] τποτο βἰτ]]ςῖπς; 5866 

ΤΈτοπο])β Ερίεί]ος ἰο ἐ]ιο ουεπι ΟΠιγε]ιοΒ 

ὅν Αθία Ῥ. 1δο. Βπῖ ΤοΥ ΤΘΒΒΟΠΕ ρίνοη 

οἱβοπ]ιοτο (Ρ]ιἱρρίαπ» Ῥ. τοο Β4.), {815 

Ἰπέογρτθίαίίοη οὗ ἐπ 6 αΏσο]ς Β661Π15 {ο 

Τὴ6 {ποοττοοῦ. 

3 Βον. ΠΠ, 17, 18, ΏΘΣΘ {ο οοιτοοῦ 
γϑδαϊηρ τὰ {πο τεροβίίοι οἵ {16 

ἀθβπΙίο ΑΥ{ΙΟΙ65, ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ 

ἐλεινός, βἱσπΙβθβ Ίο ἔγρθ, ἴμο 61- 

Ῥοά παπί οὗ ψυθίο θη 655, εἷο. 

3. δαο, 4πη. χῖν. 27. 
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οἷα] πεϊσΊῬοατα, Αραπιθα δα ΟἼργτα, οοι]ά Ίαγ οἰαῖπ. Νὸο 

οπθ ποι]ά ἀἱδραίε Ἰιετ Ὀοαςδῦ ὑπᾶὺ 5Ώο “Ἠαά σοὔζεηπ τίο]θς απά 

Ἠαά πεεᾶ οἵ ποίησ. 

Ῥαΐ 16 {πετ ποὺ α 5εοοπᾷ απά αΏδιάΙατγ Ιάθα απάεχ]γίησ 

ἴπο ΑΡροσαΙγρίο τερακοξ Τα Ῥτιάς οἵ Ιπζε]]εσίια] γγεα]ῃ, 

Ὑ6 ΠΙΑΥ Ίγε]] 5α5Ρρεοί, τγὰβ α ἱεπιρίαίίοη αὖ Παοάῖοεα Πατά]γ 1688 

Ἠπεη δύ Ῥαα] 

ὦυτοίθ, ἴ]ια {Πιθο]οογ οὗ ο (ἀοβρθὶ απἆ {88 οοπιρτεΏθηδίοη οὗ 

πο ΟἩατοἩ γγετο 411 οπάαπσετεά ὮΥ α βριστιὺ οὗ Ιπ{ε]]εοίαα] 

εκο]αβίνεπεςς” 1η ὕΠ656 616168, 

είτοησ {Παπ {ιο Ῥτιάς οἵ πιαθετίαἱ ΤθδοάΥΟΘΡ. 

Ἠε πατπεᾷ {Πεπι ασαϊηδύ 8, ταῖη 

ῬΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, ασα]ηςί ἃ 51ΟΥ οὗ πΙδάοπι, ασαϊηςί απ Ιπίταδινθ 

πηγςίῖο «ρεοπ]αίίοη, ΊΥΠΙΟἨ γαϊπ]γ ριαβεά τρ ἴπο ΒεςΗ]γ παῖπα”, 

Ἠο δου] οοηἰταδίεἁ τ {15 {αΐςο Ιπίε]]εεύια] γγεα]ίἩ ΄ πο 

τίο]ιθς οὗ {πο σ]οτγ οἵ οά”5 τηγβίοτγ τονθα]εά ἴῃ ΟἨτιςς” Όλο 

τ]οηοες οὐ πο {111 αβ5πταποῬ οὗ απἀοτείαπάῖπσ, {πο σεηα]τπε ἴτεα- 

Μαγ ποὺ {με 8απΠθ οοπ{ταδῦ 

Ῥο ἀῑδοεγπεά ἴῃ {πο Ἰαησαασο οὗ δὺ ομπί Τὴ Ταοάιοεανς 

Ῥοαδύ οἱ {Παῖτ επ]σ]έαητηεηί, Ὀαῦ {1εγ ατο Ὀ]πά, απά ὕο οτε 

ἐλπαῖγ Ῥμπάποςς {ευ τηαςύ 5661 οΥθ-δα]νο {Τοπ {Πο Παπάς οἵ {με 

στοαῦ Ῥ]ιγδιοίαη. ΤΠεγ ναιπί {Π6 1 γοαΙίἩ οὗ Κποπ]εάσε, Ὀα 

116γ ατα Ὑτοίο]οά ραπρεΙς, απά πας ες ὑπ6 τϑῆπϑα σο]ἀ οὗ 

ἴπο 5061 {ο τε]ονα ὑπϑὶγ νη δ, 

ΤῊΙ5 15 ο Ια5δῦ πούϊοθ ἴῃ π6 ἀροβίο!ο τοοοτάς τε]αίπο {ο 

{π6 ΟΠατο]ος ἴῃ {Π6 Υα]Ιογ οὗ {Πο Ίγοιδ; Ὀαὺ ἀατίηρ {π6 500- 

οθεάΊπσ ἀρ. πο ΟἨτίδήαπ οοπηαπ] 0168 οὗ {μις ἀῑδίτιοῦ ρίαγ 

ο οοπδρίοιοας Ῥατῦ 1η {ο δίτισσ]ος απἆ πο ἀενε]ορπιοπί οἵ ένα 

(Ὠιατοῃ. λΠοη α[ίον {πο ἀοξίταοῦίοη οἱ «εγαδα]επ δὺ «οἶᾖη 

5αγος οἳ νήδάοπα απἆ Κπον]εάσαξ, 

1 Τη 81] ιο οἴμαι οϱ.5οβ οὗ οατί]ι- 3 566 [89 ποχὺ οἩΏαρίογ οὗ {15 Ιπίτο- 

απαΚκο πο Ταοϊζας τεοοτᾶς 85 Ἠαρ- 

Ῥοπίπς ἴπ {ἨΠθβο Αβιαίϊο οἵᾷθεβ, πι. 

11. 47 ([89 ὑποῖτο οἱμθβ), ἵν. 13 (6Οἷ- 

Ῥστα), κ. 58 (Αραπηθα), Ἠθ ΠΙΘΕΠΦΙΟΙΒ 

186 ἑδοὺ οὗ {λοαῖγ ουαϊπῖησ τε]εξ ἔγοτα 

{ιο Βοπαίο οὐ {πο Ἐππρθτοτ, ΟἿ δὴ 

θαγ]ῖοτ οοσββῖοι Τιαοᾶῖοθα Ἠοτβε]ῖ αᾶ 

ποὺ ἀἰβᾶαϊπθᾶ ππᾶος Εἰπιῖ]ατ οἵτοαπῃ- 

βίαηςθΒ {ο τοοεῖνθ πββἰβίαπςθ Τοπ Απ- 

δαδίαβ: ΒΜ8Ρο, κ. Ρ. 579. 

ἀποίίοη. 

ὃ ϱο1. Π. 8, 18, 3. 

6 1. 27. 

δι ο. 

6 Οοπιρ. ἨΡΗ. 1. 18 “ΤῺ οἶγος ο 

γοιγ υπαετείαπαίπᾳ Ὀεῖπα επἰἰφ]επεᾶ, 

ἐλαῦ ο πια ΚπΟΥ π]αί 15 ἴ]ο Ἠορο 

οἱ 5 οβ]]ΐπᾳ, π]αῦ ιο γί]ιος οἱ ἴ]ιε 

6ἱογγ ο ̓ υὶδ ἑπ]ιαγίίατιοε ἴθι [9 581 Β.᾽ 
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Πχος Πῖ5 αθοάο αὖ Ἐρ]ερις, 16 σου αρροαατ ὑ]μαί ποῦ α {6 οὗ Τ1ο οασῖν 
ας ς ο ο αἸΒοῖρ 65 

ὑπὸ οἱάἀθϑῦ βαγνινιηρ ΠΙΘΙΗΏΕΙς οἵ ὑπ6 Ῥαϊθϑύϊπιθη ΟΠατοὮ 80- βο[ί]ο ἵη 

οοπηραπ]θά Βίτη Ιπίο  Αδία, ψ 10) Ἠαποθίογγατά Ῥδοσπιο {Π6 ΑΝ 

Ἠεας-απατίετς οἵ Αροβίοϊο δαῦπμοτυιγ. Τ1ῃ {Π15 Ῥοῦγ οἵ οπηῖ- 

σταηίς πάτον απά ΕΠΙΠΙΡ απ]οησ ο ὕνθνθ, Απιδοη απᾶ 

εΓοπ πο Ῥτγοδυγίοτ” 4π]οησ οἴῃετ Ῥεγεοπα] «ἰδοίριες οἱ {ια 

Του, ατο αδρεοῖα]Ιγ πιεηθιοπεά. 

Άπιοηᾳ ἔμο ομίο[ βοὐ]οπιοπίς οὗ ὑπ|5 ΟἨτὶκαπ 4ΙβΡοΓβΙΟΠ Ὑγ8}Β απᾶ ο8Ρο- 

Ἠιεταρο]. ΤΠ {πού εκρ]αῖηπβ μον ἴμοςο Ῥ]μγγσίαη ΟΠατο]ιος δ: 

ΔΒΒΌΤΩΘα α Ρτοπ]ῖπεπος 1η {Π8 οοο]εδιαςίῖσα] Ἠϊ5ίοτγ οὗ {Π6 56οοπ 15: 

οδη{ατγ, {ο ΠΟ Ὑγα α1θ Ἠατά]γ Ῥτερατεά ὮΥ Ποαῖγ απθεοεάσπί5 

85 ΠΟΥ αΏβρθας ἴῃ οοπηοαίοη να δὺ Ῥατ], απά υἨ]ο]ι {ΠΟΥ 

[1164 {ο τηαϊη{αΙη 1ἢ ὑπ 6 Ἠϊδίοτγ οἱ {πο Ἰαΐετ ΟΠατοῃ. 

Ἠετο αἲ 811] ενεπί5 πας 5οθ]εά ῬΙΗΙΠΡ οἵ Ῥο[]δαϊάαξ, ἴμο 

1 σαποπ ΠΜιγαίογ. Το]. τ, 1. τὰ (Ρ. τ7, 

οὐ. Ττεσε]]εβ), Οατείοπ)ς Απισίοπί 51/- 

γίαο Ὠοσιπεπί Ὦρ. 32, 34. ΌΟοΟΠΙΡ. 

Ῥαρίῖας τι Ἐϊπβδορ. Η. ΕἸ. 111. 39. 

3 Ῥαρίας ἴῃ Ἠπςερ. Η. ΕἸ. ΠΠ. 89. 

Σ Ῥο]γσοταῖεβ ἴῃ Εἰ π1560. Η. ΕἸ. ΠΠ. 41, 

σ. 24. Φίλιππον [τὸν] τῶν δώδεκα ἆπο- 

στόλων, ὃς κεκοίμηται ἐν Ἱεραπόλει, 

καὶ δύο θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυῖαι 

παρθένοι, καὶ ἡ ἑτέρα αὐτοῦ θυγάτηρ ἐν 

ἁγίῳ πνεύματι πολιτευσαμένη, ἢἣ ἐν 

᾿Ἐφέσῳ ἀναπαύεται. Το πι {μϊνὰ 

ἀαασΠΏίοτ ὑπ6 βἰαίοπιοπύ οἳ Οἰοπιοπί οἵ 

Αἰοεχαπάτία πιτπδύ τοῖθτ, {ποαπρΏῃ Ὦγ ἃ 

ΟΟΠΊΠΙΟΏΠ ΊΟ00β6ΠΘΡΒ Οὗ οχρτθββίοη Ίο 

τι565 ἴπο ρ]ατα] πάπΙΡοΥ (Ἠπςεῦ. Η. Ε. 
ΠΠ], 39) ἢ καὶ τοὺς ἀποστόλους ἀποδο- 

κιµάσουσι’ Πέτρος μὲν γὰρ καὶ Φίλιππος 

ἐπαιδοποιήσαντο, Φίλιππος δὲ καὶ τὰς 

θυγατέρας ἀνδράσιν ἐξέδωκε. ΟἿ Ίο 

ΟἾΠΟΥ Παπά ἴῃ 186 Ὠίαίοφιιο Ὀείιωοεπι 

σαἴμδ απ Ῥτοσίιδ, ΕΠΙΠΗΡ πο Ῥναη- 

βεμεῦ γα τερτοβεηίθᾶ 48 τορῖάϊἶησ αὖ 

Ἠ[οταρο]5 (Ἠ/πβεΡ. Η. ΕἸ. ΠΠ. 31) μετὰ 

τοῦτον δέ προφήτιδες τέσσαρες αἱ Φί- 

λιππου γεγένηνται ἐν Ἱεραπόλει τῇ κατὰ 

τὴν ᾿Ασίαν' ὁ τάφος αὐτῶν ἐστὶν ἐκεῖ, καὶ 
ὁ τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὙἩθτο ἴ]ιθ πιθη{1οΊ 

οἳ {Π6 οι" ἀβαβΗίετβ ΡΥοΡΊιεΣ/ΐπᾳ 1άεῃ- 

{1ῆᾳ65 {Πο Ῥετβοη πιθαπέ (566 Αοἴβ σχχῖ. 

8). Ἰοίβίηρ ομΏ Ῥο οΊεαχοτ ἔ]απ {]ιαῦ 

δύ Τι] ἀϊδΗηραῖρηος ΡΙΙΠΗΡ {πο Ώταῃ- 

βεΗβί ἔποπι ῬΗΙΙρ ιο Αροβίϊο; ἴοτ 

(τ) θη {πο Β6υοη απο αρροϊηί{αᾶ, Ίο 

ἀϊβποίΙγ εἰαίες μα {Ππ|8 ποπ ο[]οο 

16 ογθα{ος {ο το]Ίουο {]ιο Τνπε]νο οὗ 6οταθ 

οπεγοιβ ἀπίΐος (Αοὐβ τν]. 2-5). (2) Δί- 

ἴον ΡΠΙΗΡ {πο Ἐπαπσο]μςί Ίας ρτοασ]ιοᾶ 

1η Βαπιατία, "πο οὗ {Π6 πγε]το ατο βοπ{ 

ἘΠΊ ΠΟΥ {ο οοηνογ {86 σΙ[ζᾳ οἵ {π6 βρΙτ]6, 

ὙΒΙΘῊ τΤΘαπτθα [Π6 Ῥχθβοησθ οἵ αΏ 

Αροβίϊο (τῇ, τη---ι7). (9) θη 850 

Τατ] απᾶ Ἠ]5 οοπιραΠΙοἩς νἱβὶὺ ΡΠΙΠΡρ 

εὖ Όπρατοα, 119 16 οαγε[ι]]γ ἀοβοτῖροᾶ 

88 ἴῃμο Ἐναπρε]ϊεί, Ὀαίπσ οπο οὗ {ιο 

Βοταη ̓  (πχ. 8. ΑΒ δὺ Τμα]θ πας ἃ 

ἩΊΘΙΗΡΟΥ ΟΙ {ἴπο ΑΡροβί]θϱ3 οοπιραῦΥγ 

ΝΏΘΗ {118 υἱβιὺ παβ ραϊᾷ, απᾶ εἰαγοᾶ 

έππαΠΥ ἆαγβ” ἴῃ ΗΡΑ Ἠοιβο, ἴ]θ 

ποσπτασγ Οἱ Π18 Ππ[ογιηα{ῖοη οπηποῦ Ῥο 

ᾳπθβίοπθᾶ. Ὑϑὺ Ἠπρερίας (ΗΠ. ΕἸ. 111. 
31) ἈΒΒΌΤΠΘΒ5 [Π6 1ΔἀΘη γ οἱ {Π6 Αροβί]ο 

πὰ {πο Ἠναπρε][ςί, απ ἄοβοτίΏοβ {ο 

ηοίοθ ἴῃ πο Ὠίαίοφιο οἱ ἄαίιδ απᾶ 

Ἔτοσϊιδ 5 Ῥοεῖηρ “Ίπ ἨαΥΠΙΟΠΥ τ ἢ 

(συνᾷ δων)᾽ ἴπο Ίαησιασο οἱ Ῥο]γοταίθβ. 

Απα αεοοτ(ηωβΙσ ἴῃ αποίῃθτ Ῥ8ββασθ 

1. Ε. 11, 30), ΘΗ Ἡθ Ἠαβ οοοββῖοΏ 
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τ {πο ϱατΙγ ἔθη απᾶ {6]ἱ]ουι-ἴοπΏςπιαη οὗ δῦ οομπ, απᾶ {μ6 Πτεί 

Ἂς ὩΣ ΤῊ ΑΡορί]θ νο 15 τϑοοσάθα {ο πᾶν ἢ6]4 οοπιπηππ]σαίοη συ] ἢ 
ἀαυρμίοτβ, {11ο ΟΙἸΘη 1165᾽, στο Ίο ἀῑσά απά πὰβ Ὀυτίος; δπᾷ Ίθιο αξία 

{ο ππεπ/{Ίοη ἐπ 6 οοπτετεαΒίοη5 οὗ Ῥαρίαβ 

σι Ῥμήαρ)ς ἀαπρΏίετς δὖ ἨΙεταρο[ς, 

Ὦθ ασαϊη 51ΡΡΟΕΘΒ ἔπεπα {ο Ῥο {μθ 5α1Πθ 

πο 8.6 πηεηθΙοπεᾷ ἴῃ {π6 Αοίβ. 

ΜΥ τθαβοπ5 ἴοτ Ῥεμοτίης {]αῦ ἴμο 

ῬΗΠΙΡ π]ο Ἠταᾶ αὖ Ἠϊεταρο]5 πας πού 

[88 Ἐναπσε]αεῦ, Ὀαή πο Αροβί]θ, 816 88 

{οοπβ. (1) Της 15 ἀῑςϊποί]ψ βἰαϊοᾷ 

Ὦγ [86 οαχ]οςσύ πίίπεςς, Ἐο]γογαῖες, 

ψἩο πας Ἠϊ5Πορ οἳ Ἐρμοβαβ αἱ {Π6 

οἼοςθ οἳ ἔ]ο 5οοοπᾷ οεπίπτγ, απᾶ πο 

Ῥορίά ας ο]αϊπιθά {ο Ἠατο απᾶ ΡτοβαΡβΙσ 

Ἰαᾶ ϱροοῖα] ορροτίτιπαδίθς οὗ Κποπίησ 

οατ]γ ἰσδαϊομβ. Τὸ 15 οοπβτπηθά ΠΙΟΥΘ- 

οτε ὮΡΥ ἴμο ποίϊοθ ἴπ Οἰεπιεπύ οἵ 

Α]οχαπάᾶτία, τ πὸ 15 ἴπθ ποσί ἴῃ οτᾷθχ 

οὗ πιο, απᾶ π]οβθ ππθαηπ5 οἱ ΙΠ{Ο- 

ΠΙΑ{ΙΟΏ 8150 πΠο6ιοθ ροοᾷ, 1ο: οπθ οὗ 

Πῖ5 οατ]1οβῦ ἴεασπετβ πας η Τοηπ]αἩ 

τοασῖς (Φίγοπι. τ. τ, Ῥ. 322). (2) ΤῊΘ 

οἴμον τἰεπ ἀερεπᾶς 5ο]εΙσ οἩ ἴπο ατ- 

{ΠοτΙίγ οἳ ἴπο Πίαίοφιο οἱ ἄαἴιδ απιᾶ 

Ῥγοσϊιε. 1 Ἠαγπο σίτεη ΤΕΒΒΟΠΒ 6]56- 

ΜΓ ΏΘΙΘ ΤΟΥ ᾳποββίοπῖης {ο 5εραταίθ ϱΧ- 

Ἰβίοηορ οἵ {π Βοσῆδῃ ρτερργίετ αἴτα, 

απᾶ ἴον εαῬρροδίηςσ ἴπαί ἴΠὶβ ἀἰα]Ιοσιθ 

πας πτίοη Ὦγ Ἠιρρο]γίας Ῥίδπορ οἵ 

Ῥοτίας (οιγπαῖ οἱ ΡΠοῖοσψ τ. Ῥ. 98 

βα., Οαπιυτίᾶρο, 1868). Ἐτπί Ἡοψενετ 

{15 πια” Ῥο, 105. Δα ΠΟΥ πα5δ ἃ Ώοπιαη 

θοο]οβιας{ίο, απᾶ ῬΥΟΌΘΟΙΥ τοῖς ΞΟΠ1Θ 

απατίε; οἳ ἃ ορηΐταγ αἲ Ιεαξί α[ίοτ 

Ῥο]ψοιαίθβ. Τη 81] τοβρθοῦ5 «εγαῖοτο 

Ἠϊ5 απἰΠοτΙγ 15 1Πῇ6χΙΟΥ. ἩΝΜΓΟΤΘΕΟΤΕΣ 

10 15 βπβρίοῖοις ἵπ ἔοτπι. Τί πιθηΡΙΟΠΒ 

ἔοιχ ἀαπσλμίους {πείεαᾶ οὗ {Ἠτες, 8 Κ65 

ἔποαπι 811 τίγσῖης, απᾶ τεργεβεη{5 επι 

85 Ῥτορ]εί6βεοβ, ἴπας βΠοπίης ἃ 4ἱδ- 

Εποῦ αἶπι οὗ τερτοάποίης {πο Ῥατίοι- 

1815 85 ρίτεη ἴῃ Αοἲβ χχῖ. 9; πῃεταας 

{πὸ αοοοππί οἱ Ῥο]γοταίθς 18 ἄτετροπί 

ἴῃ 811 {μτορ χεβροοίΒ. (3) ἃ Η[6-Ίοπα 

τιοπᾶςΗ1ρ που] παἰπτα]]σ ἄταν ΡΗΙΠΙρ 

ἴπο ΑΡροβί]ο οὗ Ῥείηβαϊάα αἴνετ όομη, 

α5 16 αἶεο ἄταιπ Απάτευ. Απᾶ, π]νοη 

πθ ἴπτη {ο δὺ ζο]μπ)5 οεβΡρε], πθ δῇ 

Ἠανά]γ τοαρὶςὲ {πο Ἱπιρτεβείοη ὑμαὺ 1ποί- 

ἀεπίβ τε]αίῖησ ἰο Απάτεπ απᾶ ἘΙΗΗΡ 

Ἠαᾶ ἃ βροοῖα] ΙπΠίοτοςί, ποὺ οΠΙΥ [ος 

πο ππῖίετ οὗ {πο ἄοβρα], Ὀαὺ 8150 ἴοσ 

ΒΒ ἨἩθατθτβ (1οἨἨ Ἱ, 4ο, 43--46, τί, 

5---δ, ΧΙ, 209---22, Χὶν. 8, ϱ). Μοτθοτεγ 

Ώιο Αροβί]ες πάτον απᾶ ῬΗΙΠρ αρρθας 

ἴῃ ἴμῖς (οεραὶ 8.5. Ιπδεραταῦίθ οΟΠ]- 

Ῥϑηΐοηϑ. (4) Τιαδ81γ; πΏεη Ῥαρίας ΤΊΘΠ- 

ους οο]]εσοησ {ἴπο βαγΊησα οἳ ἴμο 

Έπε]νο απἆ οἱ οἴμοι οατΙγ ἀῑδαῖριοβ 

ἔσοτη ἴΠοςθ π]ο Ἠεαχᾶ ἴπεπα, Ἡθ σῖνος 

α Ῥτοπιίπεπῇ Ῥ]αοθ {ο {μεσο ἔπο ΑΡοβ- 

{165 τί ᾿Ανδρέας ... εἶπεν ἢ τί Φίλιππος, 

Ῥαΐ {μετο 15 πο τείεΓθηοθ {ο ἘΠΙΗΡρ {ο 

Ἠναηρε]ίαῦ. Παπ {μαχεῖοτο πθ τουᾶ 

Ἰαΐετ ἰ]ιαί ὮἩθ οοπνεγαθᾶ τὰ {πο 

ἀαπσημίετς οἳ ῬΠΙΠΡ, 16 Εοεπι5 παίτγα] 

{ο ΙπΙθγ {παῦ ο ῬΠΙΠρ ἱπίοπάρά 18 

ἴῃο 5816 Ῥθγβοη ποπ ΒΘ ἢδ5 ΤἹθῃ- 

Ποπεᾶ ρτανίοτ»δ]σ. Τὸ εΠοπ]ά Ὄε αᾶᾶσαᾶ, 

ἰῃοπς] πο ρτεαῦ τα]πθ οιη Ὦθ αβείση- 

εᾱ {ο βποἩ οἩαηπε]ς οἳ ΙΠπέοτπιββοη, 

ἰλαῦ ἐπθὸ Αοίβ οὗ ῬΠΙΠΙρ Ῥ]ασθ ἴλο 

ΑΡρο5δΏο αὖ Ἠίοταροί5; ΤιεομοπάοτΕ, 

Αεἳ. 4γΡοδί. 4Ροςγ. Ῥ. 75 5ᾳ. 

Οπ {πο οἴου παπᾶ, ἴἶοξο πο 5πρ- 

Ῥο56 ὑμαὺ ἴπο Ἐπναπσε]ςί, απᾶ ποὺ 

ἴηθ ΑΡρος{]ο, τοβιάθᾷ αὖ Ἡϊοεταρο]ς, 86- 

οοππῦ ΤΟΥ ἴμο οἴμετ ἴοτπι οὗ {86 ἴτα- 

ἀϊμοηπ Ὦγ πο παἰπτα] ἀἄθδῖθ οὗ {89 

᾿Αβιδίίο ΟἨπτς]Ἠθς {ο ἴταςθ ἐπεῖτ βρΙΙ σα] 

ἄεξεαεπί ἀἱτοοί]γ ἔτοπη {πο Τπε]το. ΤΗΙ5 

ΒοΙαύϊοι οὗ {Π6 ΡΗΘ6ΠΟΠΙΘΠΟΠ πη]σΒῦ Ἠατο 

Ῥθεεηῦ αοοορίεᾶ, 1 ἴπο απἰποτιδθς 1π 

Ίαγοιχ οὗ ἘΠΠΙΡ ἴπο Ἐναησα]ςύ Ἠαᾶ 

Ῥεευν. Ῥτίογ ἴῃ πιο απᾶ βαρετίοτ 1πΠ 

απαΠγ. Ύπατο 15 πο Ἱπιρτοραρβηγ 

1η βαρροδίηπς ἴλαῦ ῬοίἩμ πο ΤΗΙΗΡΒ 

ΓΘ τηασγῖθᾷ απά Ἠαᾶ ἀαπςσ[ίετς, 

1 1οἨη ΣΙ]. 20. 

πο. ο ο 



ΤΗΕ ΟΗΡΕΒΟΗΗΒΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΥ0ῦΡ. 

5 4οσθαςδο Ι1νεά ΙΒ πο ν]Ιτοῖη ἀαπασβίους, πο 5αγν]νοᾶ {ο ἃ 

ΥΕΤΥ αἀγαποθά ασο απά (Πας Παπά θα ἆογνῃ {ο {Ππ6 βοοοπἆ οδΠ{ττΥ 

ὑπ ἰταάιθοπς οἵ λα οατ]οςύ ἆαγ5 οὗ ἴμο πάτο. Α. {μιτὰ 

ἀαισΏίατ, πο Ίναδ πιαστίθᾶ, Πα βοὐθ]εᾷ ἴῃ Έρμορας, π]ιοτο 
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ΠΟΥ Ῥοὰγ τεβίεά”. Τὸ πας {Τοπα {π6 πο ἀαασλίθυς γν]ο τοβ]άθᾳ Τ]ιοῖν έτα- 

αὖ Ἠιοταρο[5, ἴλπαῦ Ῥαρίαςδ θα κ5ενοτα] βύουιθϑ οἵ {86 βτγαῦ οοΙΘο ρα 
Ῥτθασ]μαυς οὗ {Ππ6 ΟὉ5ρ6], ο 16 ὑγηβγηϊ θα {ο Ῥοβύθυϊυυ ἵπ ὉΥ Ῥδρίδβ. 
Ὧ15 γγοτ]ς”. 

ΤῊΙΒ Ῥαρίαβ Ἰαά οοηνθιθθα ποῦ οΠΙΥ απ μα ἀαασ]ίοις 

οἱ ΕΙΡ, Ῥαΐ αἶδο ΜΠ οὖ Ἰοαδῦ ὕνγο Ῥεγεοπα] ἀῑδοῖρίος οἱ ὑπ 

Τμοτᾶ, Ατίδήοη απά 9 ομη {Πο ῬτοδΏγίετ. ἩἨο πιαάο 16 5 Ῥαςί- 

ηθςς {ο σαΐμεγ ἰγαά1Ιοης τοβροοίῖησ {Πο δαγΊησ5 οἵ {1ο Βανίοιτ 

απᾶ ἨΙβ ΑΡροβίϊθβ ; απά Πο ραβηρμεά ἃ γοτ]ς ἴῃ Ώνο Ῥοοίς, 

εηθι]εᾷ Απ Παροθιϊοι ο Ονασῖες οἳ ἴλο Πογά, αξίης {Π6 

Ππ[ογηαίΙοη πας οο]]οσίοά {ο ἹΠαδίαίο ἴ]λο ἀϊδοοιτεας, απᾶ 

Ῥετῃαρςθ {ο ἀοίηρβ, οὗ ΟἨτῖδί α5 τοοοτᾶσά ἴῃ {π6 (οβροίς, 

Απποις οὔμει βίογίο5 Ίο ταῦθα, αρρατεπ{]γ ὁ ἔἶινα δα που 

οἳ ἴμεδε ἀπισῃίετς οἵ ΒΠΙΙΡ, που ἃ. ορτίαῖπ ἆθαᾶ Παπ ἢδα 

Ῥεεη τερίοτεά {ο Π{ο ἴῃ Ἠ]5 οὗΏ ἆαγ, απά Ποὺ ο αδίις Ῥαήεαρας, 

πο 15 πηθηβίοηες 1Π {Π6 Αοΐδ, Ἠαᾷ ἁταπ]ς ἃ ἀθαά]γ Ροΐδοπ απιά 

πΙτασ]οΒΙΥ ο5οαρεά ΤΌΤ αΠΥ 6Υ1] ο[εοῖ»”. 

1 5.686 ΔΌΟΥΘ Ρ. 45, ποίο 3. 

3 Ἐ 560. Ἡ. Ε΄. 11. 30. ΤΠΙβ 15 86 

6οπετα] ταῖοτοΏσθ ΤΟΥ 811 {μορβο Ῥαυύϊοιι- 

1415 τοβρεοβῖπσ Ῥαρίαβ πΠΙοἩ 81θ ἆθ- 

τ]γοᾷ ἴτοτη Ἐπβεβίπβ. 

3 96ο ἸΜοβίοοῦτ, «αποπ Ῥ. 62. Οπ 
ἴπο ορίπΙοηβ οἳ Ῥαρίαβ απᾶ οὐ ἴμο 

παίπτο οὗ 15 πποτ]ς, Τ τπαΥ Ῥογ]αρς Ῥο 

α]]οπεᾶ {ἴο τεῖεν ἴο ατίο]ο ἴῃ [16 

Οοπίεπιρογατή Πευίευ Ατισ. τδό7, Απρ. 

απά Βαρῦ. 1875, π]θτο 1 Ἠαγθ Ιηγορί]- 

ραΐεᾷ {Π6 ποίίοος οἳ 015 [μου Τ]ο 

ομ]οοῦ οὐ Ῥαρίαβ) νγοτ]ς πας ποὺ ἴο «0ἩΠ- 

βἰγποῦ α οβΡεἰ παπα το, Ῥαῦ {ο 1η- 

ἐοτρτεῦ απᾶ ἸΠπβίταίθ 119596 ατειᾶγ 

οχϊριησ. 1 οαρΏῦ {ο αάᾶ {παῦ οη ὕππο 
ΤΙΊΠΟΥ ΡοΙπῇΒ, ἴπθ τπατγτᾶοπα οἵ ῬαρίαἙ 

αΏά ἐπο 14 επ 1 {γοἳ ΡΏΠΙΡ τ] {πο Εἰ γδη- 

σε]1εῖ, 1 Ἠαγο θη 164 {ο πιο ΤΥ 

νίοιβ βἴπορ χο Πτρί ατἰ]ο]θ παβ τυ θη. 

4 Ἐπδεῦ. 1. ο. ὡς δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς 

ὁ Παπίας γενόμενος διήγησιν παρειλη- 

φέναι θαυμασίαν ὑπὸ [ἀπὸ] τῶν τοῦ 

Φιλίππου θυγατέρων μνημονεύει, τὰ νῦν 

σημειωτέον’ νεκροῦ γὰρ ἀνάστασιν κατ 

αὐτὸν γεγονυῖαν ἱστορεῖ, καὶ αὖ πάλιν 

ἕτερον παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπι- 

κληθέντα Βαρσαβᾶν γεγονός κ.τ.λ. ΤῊΘ 

Ἰηξουτηδίέϊουι ταβροοΒίησ {1ο ταϊρίηςσ οὗ 

[186 ἀθαᾶ πιαΏ πη]σΠ{ Ἠαγθ ο0Π1θ ΕΓΟΤΗ 

Ώιο ἆααρηίενς οἵ ΡΗΙΠΗΡ, ας [Π6 οοη{εσέ 
ΒΘΘΙΏΒ οεγίαΙη]γ {ο ΠπΠΡΙγ, 1116 γοί {ιο 
ετεπί Ἠαρρεπαά ἴῃ Ῥαρίαβ) οπΏ πιο 

(κατ᾽ αὐτόν). Τὶ ὙΠ Ὀο ταπιθπαὮογοᾶ 
ἔμαῦ οσοι ΤΊΓθηα5 ΤΠ ΘΗ ΟΠ. ΑἰπΙ]Υ 

ΗΙΤΔΘΙ6Β 5 οσουντίης ἴῃ 16 ΟὟ 869 

(Πῶγ. Ἡ. 32. 4). Ἐταβερίας ἆοθςβ πού 

ΒΥ {λαί {86 παίτασι]οαβ ΡΥ ΒΟΥ οι 

οἳ «“αδβύτιβ ΈῬατβαβαβ 8150 οσοπττοᾶ ἴῃ 

{89 πιθ οἱ Ῥαρίας, 
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Το απᾶ 
{εασολίησ 
οὗ ῬΑαΡΙβΒ. 

ΤῊ ΟΠΌΟΒΟΠΕΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΥς0ῦΡ8. 

Τῇ νο πιαγ ]αάσο ὮΥ ΠΒ πᾶπιθ, ΡΑΡΙΑΡ Μὰ ἃ παῄίτο οἵ 

Ῥμτγσία, ΡτοῦαβΙγ οἵ Ηπεταρο]ς', οἵ ΒΟ Ίο α[τεγνατάς θ6- 

σαΠΠθ6 ΏΙ5ΠΟΡ, απά πιδὺ Ώανο 5τοΨΏ πρ ἴο γοιίῃ ος θαΤΙΥ π]αή- 

Ἠοοά Ῥοαΐοτο {ο οἶο5ο οἱ ὕπ6 Βτςί οεπ{ητγ. Ηθ 15 εαιᾷ {ο Ἰανο 

ειΠετοά πιαγγτάοπι δὖὺ Ῥεγσαπππτη δον {μα γεατ τόρ; Ῥιαῦ 

ἴπατο 15 σοοά τθᾶςοη {οτ ἀῑδίταςῆπσ 0Π15 βία θτηθπῦ, Ἱπάερεπά- 

οη{]Υ οἳ απΥ οΏτοπο]οσίσαί αἸ ΠΟ] π]οβ τῦ 1Ώγο]νες”. 

1 Ῥαρ]αβ, ΟΥ (45 16 15 τει ἴτεαπεη{]γ 

στου 1π ΙπβοτίρΏοηβ) Ῥαβρίας, 15 8 

ΟΟΠΙΠΙΟΏ Ῥητγσίαη Ἠβτηθ. 19 15 Τοππᾶ 

βοτετα] πιο δὖ ἨΙεγαρο]ςβ, ποὺ οπ]γ 

ἴῃ ΙΠβοΤΙΡΙΟηΠΞ (Ῥοεεκὴα «οτρ. ΙΠ5δε6γ. 

ΠΟ, 3930, 3012 8 844.) Ὀπὺ εγεη οἩ 

οοἵηπς (ΜΙοππθεῦ 1Ιπ. Ῥ. 391). ΤΗΙ8 185 

οκρ]αϊπεᾶ Ὁγ ἐπ [αοῦ αν Τὸ σας 

3η ερ]]εῦ οὐ ἴμο Ἡιεταρολίαη Ζειβ 

(Ώοεσκ]ι 3817 Παπίᾳ Διῖ σωτῆρι), 1αδῖ 88 

ἴῃ Ῥληγπῖα {8 581ηθ ροᾷ πας οα]]οᾶ 

Πάπας (Τιορθοε]ς 4πιαορᾖι. Ῥ. 1948: 560 

Ῥοθσκὴ «οτρ. 1Ιπβογ. ἹΠ. Ῥ. ΙΟ051). 

Ἠσοποθ 85 ἴ]θ παΙηθΘ οἱ ἃ πποτία] 19 15 

οᾳ π1να]επέ {ο {πο ἄτεε]ς Ώίοσεποβ; 6.6. 

Ῥοθε]] πο. 3912 8 δαᾶ., Παπίας τοῦ 
Στράτωνος ὁ καλούμενος Διογένης. 816Ώ 

8,150 ταθη{ῖοῦς ἃ ΡΙγβίσίαη οἱ Παοᾷ1σρα, 

Ῥοατίηρ 15. ηαΙΠθΘ (ΟΡ. χα. Ρ. 79ο, εᾱ. 

ΚΙλπ). Τη απ Ιπβοτρίοη αἲ Ττα- 

ἸΆΠΟΡΟΙΒ τ) τηθοῦ ση] 16 ἵπ ἃ οπτίοαΒ 

οοπ]αποξίοη ΠΠ οί]ιεΥ ΤΆΤ]. ΠΑΠΙΘΒ 

(Ῥοοθο] 1 πο, 3865 1 δα.) Παππίας Ἔρο- 

φίμου καὶ Τυχικῆς κ.τ.λ. (566 Ὑγας- 

ἀϊπαίοη οη 1.0 Ῥ88, ΤΙΗΒΟΥ. πο. 718). 

18 Ἰαϑὺ Ῥε]οπσς {ο [Π6 Υ6ΒΥ Α.Ὀ. 10990. 

Οµπ οἴ]θς απαἱοσοαβ ῬΈΤΥ ΙΔ. ἨΠΒΙΙΘΒ 

566 {πο Ιπτοᾶπσβοη {ο {π0 Ἠβρίςδί]ο {ο 

ΈΠΠεπιοῃ, 

π]ας αὖ Ἠἱογαρο]ῖς πο πβΊηο Ῥαρίαβ 

15 ἀουϊνθα Ίποπι Ἠεαίποη παγίπο]οργ, 

απᾶ αοοοτάΙησ]γ [Π6 Ῥ6ΓβοπΒ Ῥεατίπς 16 

οἩ. {πὸ Ιπβοτίιρβοπβ απᾶ οοἵπβ ατθ 81] 

Ἰοβίμοης. Τὺ πια {ΠεταίοΓθ Ὀ6 Ρ16- 

αιπαθᾶ ἐπα ΟἿΣ Ῥαρίας πας οὗ απ]ο 

οπἱσῖπ. ΤἩο ΙΠΙετοποθ ΠΟΎΘΥΘΥ 15 ποῦ 

πἈβο]αίθ]Ιγ οοτίαίῃ. Α ταῬρί οὐ ΙΒ 

ΠΆΤΩΘ 18 πηοποπθᾶ ἴῃ (η6 Μίεμπα 

δοκαϊίπι ἵν. 7, Εάαϊοίι νι. 6. Ἴμερο 

Οιογ- 

ἔπο τε[ϱτθηισθς ατθσίτεη Ὦγ Ζαππ Ναπιοπι 
ἄετ ιᾶεπ Ῥ. τό. 

3 Οᾖτοπ. Ῥαφεᾖ. ΕπΌ. ὅπη. 163 σὺν 

τῷ ἁγίῳ δὲ Πολυκάρπῳ καὶ ἄλλοι θ΄’ ἀπὸ 

Φιλαδελφείας μαρτυροῦσιν ἐν Σμύρνῃ" καὶ 

ἐν Περγάμῳ δὲ ἕτεροι, ἐν οἷς ἦν καὶ Πα- 

πἰας καὶ ἄλλοι πολλοί, ὧν καὶ ἔγγραφα 

φέρονται τὰ μαρτύρια. 8366 8150 {ο 

Βστίαη ερί{οπιθ οἳ Ἠπ5εῦῬ. Οᾖγοπ. (τι. 

Ῥ. 216 εᾱ. Βομῦπς) “στη ρογξθοπ{ξ]ο ἴῃ 

Αδία 655οί, Ῥο]γοατρος πιατγτίῖατη 5. 11} 

οὐ Ῥαρίας, αποτατι πιαγέγτία ἴῃ ρτο 

(δουϊρία) οχίαη{, Ῥαέ {πο Αγπιθηίαν 

νοτΒΙΟΠ οὗ {πο 6γοπίσοπ ταθηξίοης οπ]Υ 

Ῥο]γσοατρ, π]Ἡϊ]ο «ετοπθ εαγ5 'Ῥο]γ- 

6ατρας οὐ Ῥιοπῖας ἴδοετθ ΤΙΔΥΙΨΤΙΠΤΗ. 

Τη 58 Ἠϊβίοιγ (1. τ5) Ἐπεοῦίας, αἲίου 

απούϊηρ πο ἠαγίητᾶοπι οἱ Ῥοϊμοατρ δὲ 

ἹεπσίἩ, δα ἐν τῇ αὐτῇ δὲ περὶ αὐτοῦ 

γραφῇ καὶ ἄλλα μαρτύρια συνῆπτο 

».. μεθ) ὧν καὶ Μητρόδωρος... ἀνήρηται" 

τῶν γε μὴν τότε περιβοήτων μαρτύρων εἷς 

τις ἐγνωρίζετο Πιόνιος... ἑξῆς δὲ καὶ 

ἄλλων ἐν Περγάμῳ πόλει τῆς ᾿Ασίας ὑπο- 

μνήματα μεμαρτυρηκότων φέρεται, Καρ- 

που καὶ Παπύλου καὶ γυναικὸς ᾿Αγα- 

θονίκης κ.τ.λ. Ἠθ Ἠετθ αρρατεη{]ν [3115 

Ἰηΐο {ο ΘΙΤΟΥ Οὗ Ἱπιαρ]πῖης ὑπαὲ Μοαίτο- 

ἄογαβ, ΡΙοπῖτς, αιιά 411 6 Οὔ Υ 5, 616 

του γτθα απᾶετ Μ. Απτο]ῖας, ὙΠΘΥΘαΒ 

πο ΚΠΟῪ [τοπι ἐπεῖτ οχίαπῦ Αοΐς ἐπαῦ 

6ΟΠΠ6 αἲ ]εα5ύ 5αΏετοᾷ ἴῃ {πο Ὠεοῖατ 

Ροτεοσπ{ΙοΏ. ΕῸΣ πο πιατιγτᾶοπι8 

οἳ Ριοπῖπβ απᾶ Μεϊχοάοταβ 5οο 4οἱ. 

5.5. Ῥοϊαπᾶ. Ἐεῦ. τ; ἴοτ ἴποβο οὗ 

Οατραβ, Ῥαργ]αΒ, απᾶ Ασαϊμοπῖσα, ἐδ. 

Αρτ 13. ΤΠθ Αοΐβ οὗ ἴμθ {9ΤΠ16Σ, 

πηΙοἩ 816 Ιπο]αᾶθά ἴῃ Ἠπϊπατυ (4 οἱ. 

δίΐπο. Ματί. Ῥ. 120 5ᾷ., 16850) 816 ΔΡΏΡ8- 

ει... τ.μ... 
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Ἠπαδοβίας, {ο Λοοοαπέ οἵ 156. Ίο της Ἠαγο Ίνες ο ἃ Υογ αἆναποθα ασο. 
Ἠαβερίας. 

ΨΠοπι οΠΙΟΗΥ νο οὐχ οἱ ΙΠ{ογπιαίοη τοβρεοᾶπο Ἠ1πι, γ/αβ 

ταρε]]εά ὮΥ [15 τη]εππατίαη νΙ6Υ’5, απά ἀαξοπίρεςδ ἨΙΠι α8 ἃ ΠΙαΠ 

οἵ πηθαπ Ιπίο[Πσεποθ', αοοαδῖησ πα οἳ πηδαπαοιδίαπά(πσ Π8 

Αγοβίοµο βαγίησβ τερρεοῦίησ ἴμο ΚΙπσᾷοπι οἵ Ολτὶςί απά {ΠῸ8 

Ἰηζοτρτεί]ης ἴῃ α πηαίογῖα] 8εηΏ5θ αχργοδβίοης ΠΥΠΙΟΠ Ίγετο Ἱπίοπά ος 

{ο Ὄο πηγρῖσα] απά 5γπιρο]ῖσαι. 

{ποισῃ οπο-θιάςςά, γα Ιπάεθεᾶ ποὺ αἱίοσοίματ πάθεδεινες, {ο 

[15 Ίονο οἵ ἐπθ πιατνε]]ομ5 866ΊΏ8 0 Ἰανο ονετροπογεά 15 

δου ν οἱ ἀἰδοτιπηϊιπαίοη. Βαῦ ἴ]ε αἆνειβο νογαϊοῦ οἵ Ἐαδορίας 

τησϑῦ Ὄο οοττοσοθοά ὮΥ {πο ποτ βγπιραίλείιο Ιαησαασο οἵ Ίτο- 

Ώσριβ”, ὙΠῸ ΡΟΡΡΙΡΙΥ πιαΥ ανα ΚΠοΥΠ ήτα ΡογδοΠα]]γ, απά Ὕν]ιο 

ΘΟ ΙΗ] πηιδῦ Ίανο ὌοεἨ γγε]] αεφααϊηζοά τ] 15 τεραίαξϊοι 

Τπ16 ἀἁδρατασίησ αοοοιηΐ, 

απ οΠαταςσίεγ, 

ΜπαοἨ Ἠαςδ Ῥοση Ἱτιθίεη τεβρεοῦίησ ἴμο το]αθῖοη οἵ {815 

τθη{]γ {ιο βαπἹθ πΠἩϊοἩ πθτο ΕΘεηπ ὮΥ 

Ἐιρερίαβ,. ΓΘ οπ]γ Αοΐςβ οὗ {π6 Ιαΐΐαν 

ποπ απ] ἸαΐθΙ πετο ἃ Ιαΐο οοπι- 

Ῥιαίοη οὗ πο Μείαρηταδί, Ῥαῦ {πα 

οπ]σίπα] ἄοσοαπιοηῦ Ἠαβ Ὄσειπ τεσθη/{]γ 

ἀἰξοονετεᾶ απά ῬραρΗεηεᾶά Ὦγ Δαρό 

(1951). ἈΒ6θ οὐ {ο πΠοθ 5αβ]εοῦ 

Οὗ  ἴπορο πιατίΨτάοπβ, Ιᾳπαίζιδ ἀνὰ 

Ῥοϊμεανγ» τ ῬΡ. 622 84., 695 βα. Ἐ- 

αοὐϊαβ, Άπαάϊπρ ἴπο Αοΐςβ οὗ 811 ἴπαρο 

ΡΕΥΒΟΠΑ Ῥουπά πρ ἰοσείπετ τ ἢ ἴμοβο 

οἱ Ῥο]γσοατρ ἄταιπ ἔπο Ἠαβίγ ἴπίετεπος 

ἴλαῦ αγ πετ ππατίγτεά αὖ {πο βατηθ 

πιο. ΠΠ τοσατᾶ {ο Ῥϊοπῖαβ απᾶ ὮΙβ 

ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΗΒ, 85 6 Ἠαγθ 866, Ἡθ ΥΓ8Β 

Ὕειγ ψιᾶς οὗ πο πια]; θαὺ Οατρας, 

Ῥαρτ]αςβ, απᾶ Αραΐζμοπϊσθ, ΤΙΔΥ Ίαγθ 

Βαϊογθα νΠ(Πίη ἃ ἴον 7εατΏ οἱ Ῥοἱγ- 

σατΡ, (ποαρβα ῬτοβαβΙψ ποὺ ἁπτῖπσ ο 

Ε8ΤΠθΘ τεῖρη (1.0. Ῥ. 625 54.).. Αί 811 

αγοπ{ς {Π]β Ῥαβεασο ἢ πο Εοσ]οβιαρίίσα] 

ἨΠρίοτγ, Ὦγ ἃ οοη{ΗβΙοη οὗ {πο ηαΠΙΘΒ 

Ῥαρίαβ απᾶ Ῥαβγ]αβ, πιαξῦ Ώανο ρίγεη 

1186 {ο ἴῃο βἰαίεπιεπί τοβρεοίῖηρ Ῥαρίαβ 

ἴῃ Πο ΟΠ Το ΘΟ Ῥ8βοβα]ο απᾶ 1π {1ο 

Ῥγτίαο αρΙ{οπ1θ, 88 15 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ Ώαβ 

ηΙβ]θά «ὀθτοπιθ τοβρεοήπςσ ΡίοΠΙΠΑ. 

6ο. 

ΤΠΙ8 ρατί οἳ {πο ΟΠτοπίοοη Ῥαβεβα]ο 

15 Ῥ]αϊπ]γ {α]κεπ ἔτοπα Ἐαβοβίας, α5 ἴῑιο 

οοἴποϊάεποθςβ οὗ εκρτθββίοη απᾶ {ια 

56ᾳπεησο οὗ ετεηίς α]ϊίκο βΠοὺν. ΤῊ6 

πηαχ{γτάοπι οἳ Ῥαρίας (Πετείοιθ αρ- 

Ρ6ΕΒΥΒ ἴο Ῥο ἃ Πο[ίοπ, πᾶ Ἠο τηαΥγ Ώαγο 

αἰεά 8. παίπτα] ἀεαίῃ αὖ 4η θατ]ογ ἀαΐθ. 

Το]γοατρ”Ώ πιατίγτάοτα 15 ΠΟῪ ΒΠΟΥΤΗ 

ϱγ Μ. Ὑγδδαϊηρίομ᾽ 5 Ιπνορβσαίίοηβ {ο 

Πᾶν {ωΚκεη Ῥίαςθ ἀν. 155 (Μόπιοίγα 

δι ια ΟΠγοποϊοφίο ἄτι Ινδία «ἄπιίις 

Αγἰδίΐάε Ῥ. 232 Βᾷ., ἴῃ {Π6 Ἰ[όπι, (6 

Τ᾿ Αεαᾶ. (65 1πδογ. κχνι, 1867): 566 15- 

παϊῖιι απιἀ Τοϊψεατρ 1 Ῥ. 629 84. 

1 Η. Ε. Πῖ,. 30 σφόδρα σμικρὸς τὸν 

νοῦν. ΤΠ αποίμοχ Ῥαβθαρο (ΠΠ, 26), ἃ8 

ΟΟΠΊΙΠΟΠΙΥ τεαᾶ, Ἠβερίαβ ΤΠ] ΚΒ Ῥαχ- 

{181 απιοπᾶ5 {ο Ῥαρίας Ὦγ οα]]ϊηρ Πΐπι 

ἀνὴρ τὰ πάντα ὅτι μάλιστα λογιώτατο: 

καὶ τῆς γραφῆς εἰδήμων, Ὀπὺ {Π15 ραββασο 

19 Ἰοαπα {ο Ῥο ἃ βρυγίοιβ Ιπίετρο]α- 

{100 (566 6οπίοπιροτατ/ Πευΐεω, Λαραςί, 

1807, Ῥ. 12), ἃ τγὰβ ῬτοβαβΙγ αἀάεᾶ 

ΡΥ ΒΟΠ1Θ 916 Ψπ0Ὸ ψ885 αοιαϊπ{οᾷ πιὰ 

ὑπ πποτ]ς οὗ Ῥαρίας απᾶ ἀθβίτοὰ {ο ἆο 

Ώπη ]αβίϊσο, 

«πκρης ν᾿ 55. 3) 1: 



5ο ΤΗΕ ΟΠΌΠΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΕΥΟῦΡ. 

ἩΤΙ{ΘΥ {ο {νο Οαποπίσα] (Δοβρα]5, Ῥαΐ {πο ἀΙδοιξβδίοη Ἠαβδ πο ΤΟΕΥΥ 

ἀϊτοεῦ Ῥθδυϊηρ ΟΠ. οσ βρεσοῖα] φαΏ]εοί, απά τηαγ Όο ἀΙρπιδβεά 

Ἠογθ]. Όπο απιθείίοη Ἠοιθνατ, Πο Ἰαδ α τοα] Ἱπιροτίαηςρ 

α5 αἴοοίίπσ {πο Ῥτοστεςς οἱ ἔλο (οβρα] ἴῃ {Π||5886 Ρασίδ, ας Ῥθοη 

ταῖςο ὮΥ πιοάστη ογΠΙοίδπα απά πηιξῦ ποὺ Ῥο Ῥαβδδεά ΟΥ̓́Θ 1π 

51||6 106. 

ο ἄνες Τὸ Ίας Όοση 5αρροδαά ἐμαὺ ὑποῦθ Ίνα απ θα τ ἀἰἸΒ]οοδύϊοα 

τοθρεούίπρ απᾶ ἀδοοπιπιηίγ ἴῃ {Πο Ἠϊδίοτγ οἵ Οκ ΠαπΙίγ 1η Αδια ΜΙπος 

οσα αὖ ἃ ορτἰαϊπ εροοἩ; ἴλαῦ ἴπα Αγροεςίιε οἵ πο (απο ππας 
ον Ισποτθᾶ απᾶά 815. ἰεαελίησ ταριάἰαζεᾶ, 1 ποὺ απα(λεπιαβίχος; 

ἀἰεοαςκεᾶ, απά ἴλαῦ οἩ 105 ΤΙΙΠ5 Ία5δ εγοοῦαᾶ {πο ςἰαπάατά οἵ «ο αάαϊδηι, 

ΘΟ Πα απ μΙοὮ 1 ἃ ππατνε]]οας απαπ]παϊόν ἀθδοτίοις τόση ὑΠ6 

Ῥαπ]ϊπο (οβρε] τα]]εά. ΟΥ̓ {815 τεἰτοσταᾶο {αμ ού ἆομπ 15 

ιιΏροδαἆ {ο Ίαγο Ὄεεη ὑπ ρτεαῦ οΠαπηρίοη, απά Ῥαρίας ἃ 

ρίσα] απά Ἱπιροτίαπό τεργοδοη{α{1νο”. 

ΤῊΘ εαΏ]εοῖ, α5 ἃ Ὑ]ο]ς, 15 ἴοο σι [Ὁ α {Ὁ]] Ιπνεςίραίῖοη 

Ἠετο. 1 πιαδῦ οοηίοηῦ πιγςε] νηίΏ οοσοαργ]ηπσ α Ἠπηιος ατεα, 

ϱΠοιπσ ποὺ ΟΠΙΥ {μα Π5ίοτῖσα] ῬαδεΙαβσηαςς, Ότπό 1ο είτοης 

Ἱπᾗετεπῦ ἹππρτοραβΙΠίγ οὗ ἴμο ἴΠθοί}, 45 αρρ]μεά {ο Ἠιεταρο[!5 

δ πα {ο ποϊσηροατῖησ οἨιτοῃες. Α5 ὑΠ15 ἀῑδίτιοῦ 15 105. ο]]εΓ 

βἰτοησ]ο]ά, α τορι]5ο αὖ {815 ροῖπό ππαδῦ Ἰηνοίνο 105 α]άπιαίο 

ἀοί[οαί αἶοποσ {Πο πγλο]ε πα, 

ΤῊ ροεῖ- Οἱ οί ἆο]π Ἠϊπιδο]Ε 1 Πᾶν αἰγοαάγ ε«ροκοεπ”. Τὸ Ίας Όθοη 

μα δὲ μονα ἐπαὺ Ἠΐς Ίαπσιασο αἀάτοςδεα {ο ἴ]αδο οπατοῃες 15 ποῦ 

οπΙγ ποῦ ορροδεά {ο δὲ Ῥαπ]5 (οασμίπσ, Ὀὰὺ Ῥγοδεηῦς τοπ]αγ]κ- 

8.016 οοϊποιάσησςς τι 16. ο ἴατ αὖ Ἰοα5ῦ {με ἴ]θοτγ Ππάβ πο 

βαρροτῦ; απᾶ, πΠοη Ποπ δύ «οἨπ Ίνα ἑπτη ἴο Ῥαρίας, ἴπο οαδο 

19 ποῦ ἀπῄοτεπί. Τ]α αἆνοσαίες οἵ {πο Ἠγροίμεδίς ἴῃ απεδίῖοη 

απᾶ οἳ  Ίαγ {Π6 ομΙαΓ είτοςς οἱ ὕΠ 61’ ατσαπηεπύ οἨ {Πο βεπος οἵ Ῥαρίας, 
Ῥαρίας, : 8 . 

ΟΥ ταίῃοετ οἵ Εδερίας. αδείας απιοίες ἃ Ῥαδδαςδο Ποπι Ῥαρία», 

ἴῃ ν/ΏΙΟΗ ο Ῥίδμορ οὗ Ἠίεταρο]Ι5 ππεπίΙοης οο]]οοί]πς {τοπα 

1 90606 οἩ {815 εαρ]αεοί ἸΓαξίοοίῦ ὅαποπ ΟΥ ἵπ Βεμποσ]οτ Ναε]αροβοϊίδε]ιεΒ 

Ῥ. 64 54ᾳ.; Οοπίεπιρογαγ/ Πευΐεωυ, Αὰ- Ζοϊίαϊέογ, Τῦ Ἠα5 Ῥευπ τερτοᾷποεᾶ (δῦ 

σαβὺ δια Βερίεπ]Ρας, 1875. Ἰοαςί 85 {αγ 5 τοσαχᾷς ἴμο Αβιαίιο 

3 Τ]ο {ΊιθοΥ} οἱ {π6 Τήμίησεη 5ολοοὶ  ΟΠατο]μεβ) Ὁγ Ώεπαν 5. Ραιῖ Ῥ. 366 84. 

Ί1ΑΥ Ὀθ Βὐπαϊρα ἵπ Βατ Ο1ιπεί[ίε]ια ὃ Βοο α,ογε Ρ. 41 84. 
Πίγε]ο ἆεν αγοὶ εγδίθτι οαιγ]ιυιάεγίε 



ΤῊΝ ΟΠΌΠΟΗΕΣ ΟΝ ΤῊΝ ΙΥ0ῦΡ. δί 

ὑγαβυν ΠΥ ΒΟΌΤΟΘΒ ἢ 6 βαγίησ5 οἵ ορτίαῖηπ Αροδί]ος απἀ οατ]γ 

ἀἰδοιρίες; Ὀθαὺ δύ Ῥαὰ] 15 ποὺ πδιηθα 4πΠοησ ὑπο. Ηθ αἱδο 

Ρ1ναες Βῃογὺ οχύγδοίβ Ποπ Ῥαρίας τείεττίησ {ο ὑπΠ6 Οο5ρ615 οἵ 

ού Μαεαίπνπυι απᾶ δύ Ματίς, δα πιοηὔΙοις ὑπαὺ ἐς του τπαο 

1.86 οί {μα βτεύ Ἡγριδί]ο οἵ δὺ “οι απάἆ ὑπ6 Πτεῦ Πριδί]ο οὗ δύ 

Ῥοεΐοτ; Ῥαΐ Ίογο ασαϊπ ὑΠ 616 15 πο αἱ]ηδίοη {ο ού Ῥαπ1” ντι Πρ, 

Ἠιεύμοετ τείεττῖπς {ο ἴπο Ρετεοπα] {αβπιοηΥ ΟΥ {ο ὑπ6 Οαποῃ- 

1081 Ὑτιθησς οὗ ἴμο Αροβύϊθϑ, Ῥαρίαδ, Ὑ6 8.6. τοπη]ηάας, 15 

ε(αα11γ εἰ]επύ αΌοιαύ ού Ῥαπ[, 

Οη ῬοῦἩ ἔμεδε Ροϊπῦς ἃ βαὔΙ5[αοἴοτγ αΏδγγαν οὐδ Ῥο σἵνοη; 

Ῥυὺ ο ὕννο ο8565 αἴο οβδοηΙα]]γ ἀμτετοηί, απά πηπδύ Ὃο σοη- 

βιάετεά αρατῖ, 

(1) Τῇ ταηπσο οἱ ῥεγεοπαί {εδέϊπιοπη/ πνη]ο]ι Ῥαρίας πγοπ]ά ὍΘ 1. Τῆι 

816 ἴο οο]]εοῦ ἀερεπάεά οη ἢ15 ορροτίιπΙΜΙθ, ἈῬείοτο ηο ας μὴ ἀν τ 

στοἵνη αρ ἴο πιαη]λοσα, {Π6 Ῥογδοπα] τοπηϊπίδοσηοος οἵ δὺ Ῥαα] ον ῬδΡί88, 

σοι] ἃ Ώανο αἰπιοςῦ ἀῑεά οαῦ,. Τ]ο Αγροςίε οἵ {πε (απία]ες μὰ 

τοῦ Το 9: 464 πποτθ {ματ {ητεο γθαΙ5 6νεη αὖ Ἐρβοδα5, δ πα 566 ΠῚΒ 

ἴο Ἠαγο ραῖά οπΙγ οπθ Ῥτιεί νιϑιὺ {ο ὑπ6 γα]]εΥ οἱ ὑπ ῶγοιβ, συ θα 

1 6 νἱβι θα 10 αὖ 811. ἢ τεοο]]ασίῖοης οἵ δύ Ῥατπἱ α5 ταϊσ]ιῦ 

ΟΠ06 Ἠαγο Ππσετεά Ἠετο πγου]ά οετίαϊπΙγ Ῥο ονυθυβῃδαουνγθα ὮΥ 

απά {οτσοίζεη 1π {Π6 Ιαῦετ βο]ουσῃ οἵ ού 9 ομη, ΥΥΠΙΟΠ, Ῥεσιπηίησ 

Ἡηετε {Π6Υ οεαξεᾷ, εχίεπάεᾶ οΥεΥ τηοτο ὑΠδη ο απατίεχ οἵ ἃ 66η- 

ἴατγ. Το δὺ ἆο]λη, απά {ο {Ποβο Ῥετεοπα] 415010165 οἵ ΟΠτῖςύ γ/]ιο 

ΒΌΤΥΤΟΘΠ 64 Πϊπῃα, Ῥαρίας απά 15 οοπύεπαροτατίας πνοι]ά παζατα]]γ 

απά αἱπιοδῦ ΙπονΙζαΡΙΥ Ἰοοῖς {ου λα ἰταβΙάοπς Πίο] ἴΠογ 5ο 

εαςετ]γ οο]]εοῦεά. Τ]15 15 {πο ο.δε ψηζ] {16 Ιοαάϊησ τορτοβδεηία- 

ὑϊνθ οἱ {π6 Αδιαίζο 5οΏοο] 1η μα ποχῦ σεποεταίοη, Ππεηεβας, 

πΏοςθ ὑγϑ 0105 αγο αἱπιοδύ ΠΟ] ἀετιναά ἔτοπι δὲ 9 οἨΏηπ απά 

Ώ]6 οοΠχραἨΙΟΠΒ, πγ]]ο αὖ ο 5αΠ1θ ὑϊτὴθ Ὦο ονίποθς απ οη{ῖτο 

ΒΥΠΙΡΑΙΙΥ τ {πο πγοτ]ς πα {οασβμίηπς οἵ δὺ Ῥαπ]. Ῥαΐ Ιπάεεά, 

ενεη 1{ τὸ Παά Ῥεεπ οἴμετπ]δε, {π6 οἈ]οοῦ γῖον Ῥαρίας δα 

ἀϊτεοῦΙγ ἴθ νε ἀῑά ποῦ βασσοδῦ ΑΠΥ αΏρεαὶ ο δὺ Ῥαι]5 

ουὐλοτγ. Ἠε να υτιήηπσ απ “Ἠχροβιίίοη οἵ Ότασ]ε5 οἵ {μ6 

Ίμτᾶ, απᾶ 6 βουρῃῦ {ο εαρρ]επιεπύ απᾶ Ιπίοτρτοῦ ας ὮΥ 

ἰταςβιθοης οἱ ους Του 5. 118, 6αοἩ ας ογογΙίηεβςος ο]Υ οοα]ά 

61νο. δὺ Τατ] οοι]ἀ Ἠανο πο Ῥ]αοθ απποης 11οδθ ῬΡοδοπα 

ο» 
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ἀϊδαῖρ]ος οἵ ΟἨτῖςί, οἵ Ποπ] αἶοπο Ίο 15 βρεα]ίησ ἴῃ ἐ]μῖς ργοίασο 

ο Η15 γγοτ]ς, ΓΒ] Εαδερίας αποίθς, 

2. Ηἶβτο- (2) ΕΒαῖ, ἴιοισῃ πο Ἰαγο πο τῖσ]ῦ {ο εχρεοῦ αΠΥ ΠΙθΠ{Ιοη. 
ΤΟΤΘΊΙΟΘΡ {ο : - : 
ιο ὅ8-ὀ οὗ δὺ Ῥαπ] νΊετο ὕΠ6 αρροα] 15 {ο Ῥειδοπα] {6βΠΠΟΠΥ, γοῦ τ ἢ 

πα, αποϊα{ΙοἩ5 {Ποπ ΟΥ ταί6ΓΕΏΟΘ5 {ο ἴπο (αποπίοαϊί υγτέπφς 

{Πο σα56, 16 πιαΥ 6 ατσιας, 15 ἀιΠετεηῦ. Ἠετο αὖ 8} ονοηῖς νο 

π]σ]ῦ ]οο]ς {οτ 6οτηθ τεοοσηΙθΙοη οἱ δὺ Ῥαπ]. Το {815 ατσιαπιαπ 

16 που] Ῥετπαρδ Ῥε ἃ 5α{Ποϊοπό ταρ!γ, ὑπαὶ ού Ῥαπ]5 Βριδί]ος 

ἆο ποῦ {αγηϊδη αΠΥ πιαίίαος ΥΙΟ τηἁςύ ποθσςςδατ]γ Ἠανα Ῥεεῃ 

Ἱπίχοάπαοθᾶά ΙΠίο ἃ Ἱοτκ 5οἩ αξ Ταρίας οοπιροδεᾶ, Βαὺ {μα 

οοπιρ]εία απ ἀεοῖβῖνο αἨΏ5ΥΓΟΥ 15 ὑΠ15; {μαῦ {Πα 51||6π06 οἵ Ἐδε- 

Ῥτας, 5ο {αχ {Τοπ} οαΙΥΥΙΠσ πηζ] 16 {πο 5Ί]εποῬ οἵ Ῥαρίας, ἆοαος ποῦ 

Νο ποϊρμἰ 6νοηΏ δου ἃ Ρτοδαπαρίίοη 1Π {Π15 ἀἰτεοίοη. Ῥαρῖαδ πια Ἠαγο 
ἴο Ῥο αἲ- Ε : - 
ἰδομοᾶ ἰο ααοίθα δῦ Ῥϑὰ] ασαῖη ἃπα ἀρϑῖη, απά γοὺ Επδεῦίας που] 566 

τως ΠΟ ΤΟΆΒΟΠ {ο οἨτοπ]ο]α Όλο {αο. ἨΪΒ ἀϑᾶσθ ἴπ οἴλοι οΏδο5 15 
ντα», ἀοοϊβῖνο οὐ ἴΠῖ5 Ῥοϊης. Τὴ Ἡριδίίο οἵ Ῥο]γοατρ π]ΙοὮ σας 

το Ὦγ Ἐπδεῦῖας 15 μα 8αΠ1ο ὙΠΙοἨὮ πο 501} Ῥοββοςρ. Νοῦ 

ΟΠΙΥ ἆοας 16 ἴθθιη ὙΙίΏ Πο τηοςδύ οὐνῖοις αποἰαίοης {ποπ δῦ 

Ῥαπ1, Ῥαΐ ἴῃ οπς Ῥαββασο 16 ἀϊτοσί]γ πηεΠ{1οἩβ 15 ἩΤΙ Πρ {ο {μα 

Ῥμρριαης”, Ὑϑὺ {Π6 Πϊδεοτίαπ, ἀοδορίπο 105 το]αίΙοι {ο ἴπο 

(αποπῖσα] Φοτϊρίασες, οοπἰαεηί5 ἨΙΠΗΡΕΙΕ γη] βαγίης ὑπαὺ 16 “οπι- 

ῬΙογ5 5οϊπο {δδίπιοπίο5 {ποπ ἴμο {οΥΠ1Ί6Γ ἨἩριδί]ο οἵ Ῥοίοσ" 

Ἐχασί]γ 5Ιπη]]αχ 15 Ἠ]5 Ἰαπσιασε τοδρεοῖτησ Ίτεπαις αἱδο. [π6- 

ΏεβΙ5, 5 15 0611 Χπογη, οἶίοδ ΟΥ̓ ΠαΠΠο αἱπιοδί 6ΥΟΤΥ οης οὗ δὺ 

Ῥαι]5 Εριδί]ο5; γοί {Πο ἀοξοτιρίῖοι ΠΙΟ Ἐαβερίας σῖνες τιπάθγ 

ὑΠ15 6αΠ1θ ποδί, α[ίοτ αποὔησ 015 ος ποίῖσοσς τοδροσξίπσ 

ἴμο Ἠϊδίοτγ οἵ ο (βρείς απά ἴμο ΑγροσαΙγῃ5ο, 15 ὑπμαῦ ΄Ίιο 

ΙΠΘΩ{ΙΟΗΡ αἱ5ο πο Ἠτεί Ἐριδί]ο οἵ «ομῃ, αἱιεσῖηπς ναετΥ ΠΠΑΠΥ 

ἑοδίπποπ]ας {γοπα 16, απά 1η Ἰ]κο ΠΠΩΙΙΠΟΥ 4150 ἴπο {οτε Ερϊδί]ο 

1.8.5: 50 ΏαΡΡεης ὑμπαὺ ἵπ απ οατ]ῖογ ρᾶβδασθ 

3 Ἡ. Ε. ἵν. 14 ὁ γέ τοι Πολύκαρπος (Π. 36) Ἡο Ἠαβ ρἴνεη Απ οχἰταςοῦ ἔγοπα 

ἐν τῇ δηλωθείσῃ πρὸς Φιλιππησίους αὐτοῦ  ὮῬο]γοατρ, ἵπ νεα 50 Τατ] παΠ]θ 

γραφῇ φερομένῃ εἰς δεῦρο κέχρηταί τισι 15 πιοηοπεᾶ»; Ἀαὺ ἴπο αποἰαοη 18 

μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Πέτρου προτέρας ἐπι  Ὀτοιρ]αί {ο Ἰ]αβίταίο {πὸ 116 οὗ Ίρπα- 

στολῆς. ΤΠΙβ 1β 811 Όιαῦ Ἐπαβερίαβ ΐα85, απᾶ ἴλαο πιοπίίοη οὗ {πο Αροβίϊο 

β475 ΜΠ χοίεγοηοσθ {ο Ῥο]γοατρ]β Κποπ- (πετ 18 ρυτα]γ αοοἰἀεπία]. 

Ίεᾷσο οἳ π6 Οαποπίσα] πτίήησς. Τύ 
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οὐ Ρεΐαγ’. Ἔ]οατο 15 οΥ6Γγ ΤΘβΡΟΠ ἴ]ιαγαίογο ο ΑΙΏΡΟΡΟ ὑπαὺ 

Ἠαιδεβίας που] 468] ΥΠ Βαρίαρ α5 Ἠο ας ἆθα]έ γι Ῥο]γοατρ 

απᾶ Ίτεηπσας, απᾶ {μαῦ, απ] Ῥαρίας πα Ιπίτούιασοἆ βοπΏιο 

οπτίοας {αοῦ τε]αίίηπσ {ο δὺϑ Ῥαπ1, 16 του] ποῦ πᾶν οσουττοὰ 

το Ἠϊπι {ο τοοοτά πηστο «αποίαίΙοης {ποπ ος ταίογοηοθς {ο {1118 

ΑΡοβί]ες Ἰαξίοτς. [Ὁ τὺ Ῥο βαρΏροδεά {ῃδὺ Ἠπιδεβίας τθοου 8 

ὙΠῸ α [αϊτ απιοαπῦ οἵ αἰοηίοπ ταείΘτεηοθ {ο ὑπ6 Οαἰμο]ῖο 

Ἠρ]ιβί]ος 1Π οατ]γ Ἰνίοτς, Ώεσααςδο ὑπ6 Ππαϊζς οἳ ἴλο Οαποῦ ἵπ 

{Π15 Ῥατό νετο ποὺ αοοπταίεΙγ Ώχεά. Όπ {Ππ6 οἴῃεγ παπᾶ {πο 

Ἠρικί]ες οἵ ού αι] Ίνοτο απΙνθγβαΙ]γ τεοεῖνοᾷ απά {Παγείογο 

ἀιά ποῦ ποεᾶᾷ {ο Ῥο δοογθαϊ θα ὮΥ απγ 5110}. ἴαβήπιοιγ. Ῥαῦ 

πλαίενοτ ΤΙΑΥ ὍΘ ἔ]ο οχρἰαπαίίοη, πο {αοῦ 15 Ῥαϊοηῦ, απά τό 

{ατηῖδηςς α. οοπαρ]είο ΔΏΒΥΥΕΣ {ο ὑπ ατσαππεπύ ἁτανη {τοπα Ἠ18 

β1]εποςῬ 1Π {πο ϱ1δο οἵ Ῥαρίας”. 

Ῥατ, 1 ὑπ. αβειπηρίίοη ας Όεεπ Ῥτογες {ο Ῥο Ῥαδο[θςς, Ἡαγο Το νον 

6 ΔΗΥ͂ στοαηάς5 {ογ βαγίησ ἴΠαῦ 1ὖ 15 αἱδο ΠσΠΙγ πωρχοβαΡ]ο 2 ία 

Ἠετα 16 8εΘΠ5 [81 {ο αἴσας Ποπι Πο γγε]]-επονη {ο ο πη- ἂν ας Ἂ 

Κπονη. Οἵ [Π6 ορίπῖοης οἵ Ῥαρίας τοϑρθούρ δὲ αι] γα Κπον 

αὐβο]αίζεΙγ ποίΠῖηπςσ; οἵ ἴπο ορίηΊοης οἵ Ῥοἱγεατρ απἆ Ἱτεπαας 

«Νοδοϊέιγ" ὦ δοοτδ 15. ἃ 5οππἆ 

πΙαΣΙΠ ο αΡΡΙΥ 1ἴῃ 50} ἃ ο8δο. Ῥδρίδαβ γγὰϑ ἃ ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΠ οὗ 

Ῥο]γοατρ, απά ο 15 αποἰεά σι ἀείοτεησοο ὮΥ Ίτεπαας”, [5 τό 

Ῥτορβαδία ὑπαὺ Ἠϊ5 ορΙπΊοἩ5 ϱΠοπ]ά Ῥο ἀἰαπιείτιοα]Ιγ ορροδεᾶ {ο 

ἴπορο οἵ 815 {τ Πα απἆ οοπὔΘεΙΗΡΟΤΑΤΥ ΟἹ ἃ οατάΊπα| Ῥοϊπῦ αΠεοί- 

αππρ]ο ονιάσποο [165 Ῥε[οτο τ16. 

Ίτοπαπβ, ῬθσαἍβο ἴΠογ ατο Ἡϊε[οτῖοα]]γ 

οοπηθοίεᾶ να Ῥαρίαβ; Ὀαὺ Ἠ15 ΒΘ Π 06 

18 ΘΥΕἨ ΤΠΟΤΘ τοπιαγκαδ]ο {η οἴ]θν 63868. 

1 Ἡ. Ἡ. ν. 8 μέμνηται δὲ καὶ τῆς 

Ἰωάννου πρώτης ἐπιστολῆς, μαρτύρια ἐξ 

αὐτῆς πλεῖστα εἰσφέρων, ὁμοίως δὲ καὶ 

τῆς Πέτρου προτέρας. 
3 Τὸ 18 πΠΘΟΘΕΡΑΙΥ ἴο Ῥγαββ 15 ατσιι- 

πηρηῦ, Ώθσατβδο ἔποπσ] 16 Ώαβ ΠΘΥΘΥ Ῥεεῃ 

απβυγογθᾷ απᾶ (5ο ἴατ αβ 1 σαη 566) 15 

αα18 ππαπβπεταρ]α, τοῦ {λοισ]ία] 

ΤηθΘΏ, ΠΟ Ἠαγθ πο βγπιραίἩγ πῃ {πο 

Τήβίηρεη νῖοις οἵ οατ]γ ΟΠμτϊραπ Πῖς- 

{οΤΨ, 5011 οοπΙππθ {ο αχσπο {Τοπι {Π6 

βἴ]εησθ οἱ Ἠπβδεβῖας, ἃ5. ὑποαρ] 10 πᾶ 

ΒΟΙΏΘ τεα] βΙρηίβσαπσθ, Το αΠ]αβίταίο 

ἴπο οπηϊβδΙοη8 οἱ Ἐπιβεῦῖας 1 Ἠατο σῖνεπ 

οΠΙΥ {1ο Ιπβδίαπος οὗ Ῥο]γοβτρ απᾶ 

Της, ποπ ερεακίησ οὗ {πο ορὶβί]ο οὗ 

ἴπο Βοπιαη ΟΙεπιεπί (ΗΠ. Ε. 111. 28), Το 

αἱ]αάθβ {ο πο οοϊποίᾶσποθῃ ἢ {1ο 

Ἡριβί]ο {ο πὸ Ἠερταπς, θαὺ οὐδ 6ο 

ΤΠΘΠΙΙΟΠ ἴ]ο αἰτθοῦ τείΘτεπΟΘΒ {ο οὐ 

Ῥατ] ΕΙνδί Ἠρὶδί]ο ἴο {ο Οοτιπ(ΠΙαηΒ 

πΠΙσ] 15 τοίογτοᾷ {ο Ὦγ παπαθ. 1 Ἠατο 

ἄἱδοπββοᾶ {πο πψ]οίο βαρ]εοῦ ἴῃ {πο 

6οπίεπιροτατη Πευϊεωυ, ΓΠΠΕΣΥ, 1875» 

Ῥ. τόο 5α. 

3 Ίποδῦ, ΠΥ: Τ. 939. 4- 
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Μ1]]οητια- 
ταΏ ΥΙΘΥΥΒ 
οοηβϊείοπ{ 
στ {Π6 
τοοορη]- 
{ποη οὗ 
δὺ Ραυ]. 

Οτλυητὸβ 
ΑΡΟΙΙΙ- 
ΝΑΒΙΡ Ὀ]- 

ΤῊΝ ΟΠΌΟΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΙΥ008, 

Ίηο {Π6 νοΓγ οοποορίοη οἵ ΟἨτίβαπΙίγ (ος ἴπο τε]εοῖοη οἵ 

οὐ Ῥαπἱ παιδί Ὦο οοηβιάετθᾶ τη {815 ΠΡ) 2 οτι ναί 0μ]ς νᾶ] 

Ἠείοτοάοσγ, 1 16 αχἰδίοᾶ, »Ἱοι]ά Ἠανο οδοαροεά δὴ ΙΠἱε]Ησεπί 

οτ]ί]ο οὗ {π6 ποχῦ σεπογαϊΙοη Ὑ]ο Πα ἴΠο ἔνθ Ῥοοίς οἵ 15 

πους Ῥοίοτο Ἠ1πα, Ψ]ιο ἨΙπιβεΙ{ Ἰαά Ῥαδδεά 5 εατ]σ 18 τη Αρα 

που, απά Ὑν]ο γεῦ αρρεα]ς {ο Ῥαρίας α5 Ῥτεδεινῖησ ἴῃΠο ἆοο- 

{τη} γαςΙθίοη νγλ]ο] ]ναά δει Παπάεά ἁοινΏ ἴΤοπι πο Αγροεί]οΒ 

{Ποπιβο]νος ὕο Ἠ]5 ο/η πιαξ 1 αγ ποίλ]πσ οἵ Εαδεβίας ἨΙΤηΡεΙ!, 

ΠΟ, τι α ἀῑκαποῦ Ῥτε]αᾶϊοο ασαϊηςί ΤαβΙαΒ, αοοιιδες Πίστη οὗ 

ΠῸ ΨΥΟΓΑΘ ΤΘΓΕΔΥ ἴῃ 15 υπῖήησς {απ επθετζαΙπΙης πα ]]εππατίαΏ 

ν]θυγς. 

Τῦ πιαγ Ιπάεεᾷ 6 εοη{εςεοἆ ἰΠαῦ ἃ παπ {|κ Ῥαρίας, πηοςα 

παΐπτα] Ῥοηῦ, αβθισυεά Ὦγ 5 Ῥητγσίαη εζισαδιοῦ, Ίγας {ουνατάς 

ΒΘΏΒΌΟΙΙΒ γΙ6ινς οἱ το]ΙσίοἩ, πγου]ά ποῦ Ὀο Ι]κεΙγ {ο αρρτεσϊαίε ἴμο 

ορ5οη{1α]]γ Βρ σι] {εασΠῖης οἵ δὲ Ῥδα] ; Ὀαὺ {15 Ῥτονες ποῦ]πς, 

ΤῊ ἀἱῄοτοπος Ῥείνεση αποοπδοῖοις παπί οἵ Αγπηραίμγ απἆ ο0Ἡ- 

βοἶοι5 τε]θσίίοη 15 αἰ]-Ιπηροτίαπῦ {οτ {πο πηαίζαγ τη Ἠαπά, Τ1ε 

βαπηἸθ «Ἠατσο τηϊσ]ιὸ Ῥο Ῥτοισ]ᾗῦ ασαϊηςύ παπαροτ]ο5ς {Πεο]οσίαης, 

πν]οί]οτ 1η {πο πη]άά]ε ασας5 ΟΥ 1Π ΠΙΟΤΘ ΠΠΟᾷΘΓΗ 1πη68, 1Π{ο πῃοςθ 

πΙης5 16 ηονετ οπηίοτεἁ {ο ἡπϑβύϊοῃ {πα ααἴΠοτΙίγ οἵ {π6 Αροςί]α 

Νει- 

που 1π ἴλο Ῥυγηνθ 4αγ5 οἵ ΟἸΠΥΙΒΌΔΗΙΥ ποτ 1 15 Ἰαΐετ 

είασος Ίιας ἴο Ῥτοίθβεῖοη οἵ ΟΠ βίο νίονς5 Όθοη {οιπά 1η- 

οοπβΙςοπέ πὶ {Πο {αἱ]οβί τουοσπ]οη οἵ δῦ Ῥαι] Αροείο[ῖο 

Τη {1ο οατ]γ ΟΠατοη Ίπεπσας απά Τενύπ]]]αη ατα 

απᾶά πὸ ααοίο Π15 πνθησς ἢ πα ίππος ΤΘΥΕΓΕΠΟΘ. 

6α1ΤηΡ, 

ποίαβ]ο ΙΠδίαποος οἵ {115 οοπΙΙΠαίΙοη: απᾶ 1Π οἱ ΟΠ ασε απά 

οοΠ{τΥ ὃ {οπάθπογ {ο π]]οππατίαπ ρεοπ]αίῖοης Ἠας ΌθοἨ ΟΟΠΙ- 

ΠΠΟΠΙΥ αβεοσϊαίοά πὶ ἐπ6 φἰααποπεδύ αἆ]ετεπεο {ο ὑπ {απάα- 

πιοηία] ἀοοίτῖπος οἵ δὺ Ῥαπ1”. 

Τ]ιο Πέοτατγ οἰαγασίαν οἱ ὑπ 566 οἵ ΗΙοταρο]1ς, ΝΠΙο πας 

Όοοη. Ιπαισιταίοά ὈΥ Ῥαρίας, γγὰβ ΔΌΪΥ βαδίαϊποά ΕΥ̓͂ ΟἸΑ ΙΒ 

{μαὲ Ἠϊς 5660 πας ποὺ Ἠϊογαρο]β οπ {πο 

Μεραπᾶοτ, ραΐ Ηἰεταροβηοααχ Βγηπαᾶα. 

1 Τη {Π6 οατ]1ου ο 1δϊοπς 1 Ἠαᾶ σίτεπ ἃ 

Ῥ]ασο {ο ΑὈθτοίας, α5 ΒΊΒΠΟΡ οἱ Ἠίετα- 
Ῥο]15, Ώαεύπθεπ Ῥαρίαβ απᾶά ΟΙαιάϊαβ 

Αροιπατϊς {ο]]ογίπς ὑπ οχίαπύ Αοίβ 

οὗ ΑΡοτοῖα». Βαὺΐ {Π6 τεσρπί τοβἙατοΒΏοΒ 

οἵ Ῥτοῦ, ὟΝ. Μ. ἨαπιδαΥγ Ώαγο ΒΟ ἢ 

Τ]ιο αποβίῖοηι 15 αἰβουββθα αὖ στεβίογ 

Ἰεησέῃ ἵπ τὴν Ιᾳπαίίιδ απ Ῥοϊψοαν» 

1. Ῥ. 477 56. 

--.. ου π.μ πι π--- 
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ΑΡΟΙΙΙΝΑΕΙΡ. ΗΒ ΦΙΤΠΠΩΘ, ΥΠΙΕἩ 56Θ6Π15 {ο Ίανθο Ῥδαι 6ΟΠΙ- 6ἨοΡ οἵ 
: ο ΗΙ - 

ΠΊΟΠ 1Π ὕμοβθ ραγίβ᾽, πΙΑΥ Ίαναο Ὄθυι θεν ἤτοι έλα Ῥαίτοη μας 

Πις αη{]- 

πιαίο αοηπαΙηίαποθ τυ Η Ἠεαίπει Ἠθεταίατα, ΥΥΠΙοΒ 15 ππεπ{]οπθς 

ἀαιίγ οἵ ΗιεταροΠς” απά 5ασσεςί5 α θη 6116. οτίσίη. 

Ὦγ πηογθ ἔΠαη οηθ αποϊεπί ΜΤΙΤ6Υ, Ρο]ηῖς ἵπ Πο βαΠ1θ ἀΙΥθοίΙοἨ, 

1λατίησ {Πο τεῖση οἵ Μ. Αιτε]ας ἢ Ἰαά αἰτοπάγ πιαᾶθ Ιήπηδα]Ε 

δι ηΠΙΘ ὮΥ Ἠ15 ΤΙ Ίησς, ὉΠ 566ΠΙ5 {ο Ἠαναο Ῥεεη Ῥτοπιοῦεά {ο 

1Π6 5εο οἵ ΗΙεταροΗ5 Ῥοΐοτε ἴῃε ἀθαῖ]ι οἱ λαῦ επιρετογ”. 

ΟΥ̓ Ἠ18 πνοτ]β, πΥΏΙο] γγεΓθ ΥΕΓΥ ΠΤΠΕΤΟΠΒ, ΟΠΙΥ ἃ ἴθ ν᾽ ΒΟΘ ΠΟΥ Ηἰβ Π{ου- 
ΕΥ ΟΙΚΒ, {Γαστησηίς πᾶν βαγνινοα“, 

Ὦδνθ τεαο]λοθά τς, Όεας απιρ]ε 

1 Βοπιθ οὗ {πὸ {αππϊ]γ, 85. πο πιαΥ 

1Ππΐου τοπ {πο πιοηπππηθηίβ, Πε]ά 8, 

Πρ Ῥοβήίοπ ἴῃ αποίπετ Ῥητγσίαῃ 

ίοπη. ΟἹ ἃ {αθ]εί αὖ ἄ,παπ], οη ΒΟΉ 

15 Ιπβοτιρεᾶ α ]αΐίοι {τοπ {6 ΕΠΊΡΕΤΟΣ 

Βαρ{παῖας Βετογας 1Π ταρΙγ {ο Π6 οοἩ- 

ρταἰπ]αίίοης οἳ {πε Ῥρεορ]ο δὖ {Π6 εἶε- 

ναΒοη οἳ Οιτασα]]α {ο {πο ταηΚ οἵ Δπ- 

βαδίτπβ (Α.Ρ. 108), χα ΒηΠᾶ {11ο απο ο 

ΚΛΔΥΧΔΙΟΟ .ΔΤΤΟΛΛΙΝΔΡΙΟΕΟ . ΔΥΡΗΛλΙΑ- 

Νοςο, Ῥοοσὶκ! 3827 (5666 1π. Ῥ. τοῦδ 
8.44.). Τὴ αποίμεν Ἰπβοτίρθίοη αἱ ἴπο 
Ρ81Πθ Ῥ]ασθ, {Π8 5818 ΟΥ̓ Δ ΠΟΙΟΥ͂ ΠΙΘΠΙ- 

Ῥεχ οὗ {πε {απ]]γ 18 οοπιππθπιοταθεᾷ α5 

Πο]άϊπσ ἴπο οΏϊσο οἱ Ῥταίογ {οτ {19 

«οοοπᾶ πῃπθ, ΟΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΟΟ.ΤΟ.Β. 

κλ. ΔΤΟΛΛΙΝΔΡΙΟΥ; Βοθο 3840, 

ἐδ. Ῥ. τού7. 866 8ἱβο {19 1πβουρί] 05 

3842 ο, 3846 π ({0. ῬΡ. τούο, 1978) αἲ 

{πο 5816 ρ]αςθ, πΏετθ αΡαΙΠ {Πε ηΒΙΠΘ 

Αγρο]πατῖαβ οσσατβ. 10 15 Γοππᾶ 8150 

αὖ Αρρία πο, 3557 Ὁ (0. Ῥ. τοδύ). ΤΠ 

Ίιοτο ἀῑδίαπυ τερΙοΏ5 πο πιθοῦ να ἢ αὖ 

1εαςί πο οοπύειαρογατίθβ οἳ {Π15 ΟἨτῖβ- 

{παω {αΐμετ, Ὀεαχῖηςρ πο Β4Π1θΘ οοπηΡῖ- 

πα ΙΟΏ Οὗ ΠαΠΙΘΒ, ἴπο οπ6 ἵη Ὄρρες 

Ἐσγρί (Ώοεσκὴ 4821: Ὦ), απᾶ {πε οἴπεν 

οὖ ΑίπετΕ (Ιπβέγ. 411. 11. 1149). Αἲ αη 

εατ]1ατ ἀαΐε, ππάετ ἜΤταίαπ, πο 3Τθ 

οοπ{γοηπ{θᾶ νι 8. Τι. Οἰααάϊας ΔΡο]- 

Ἠπανίς Ἠκαπήδο ἴῃ Ὄρρει ἨἘστρί 
(Βοβθοκῃ 4714. Αὐ δὴ εατ]εγ ἁαίο 

οπο ΟἸδυᾶϊαθ Αροϊηπατϊίς 15 {οππᾶ ἴῃ 

Τηε Ἱπιροτίοοί Πδί5 Ἡούεγετ, τυ Β]Οἢ 

{δβίΙπιοησ ΤῬοίΏ {ο ιο Πθετατγ 

οοπιπιαπᾶ οἳ πΠ6 Ῥοπιαπ Πθεί αὖ Μ|ι- 

ΒΕΠΊΙΠΙ (180. Η δὲ. 11. 57, 76, 77), απᾶ 

8 Ῥ6ἵβοηπ οὗ 1πθ ΠΔΙῚΘ αΡβεατς ἵηπ ἃ 

Νεαρομίαπ Ιπβοτιρίίου (6. 1. 1,. κ. 

3564). ΤῊΘ παπιθ Αρο]ηπατί6 οεσατβ 

8150 δὖ Ἠϊεταρο]15 168618, Ῥαί οοπιρῖπεᾶ 

ἢ αποίῃετ ποτ θη, ΒΟΘΟΚΉ ΠΟ. 2016, 

ΤΤ.ΔΙλΙΟΟ. ΤΤ «ΔΙλΙΟΥ. ἀττολλινδριοὺ- 

ΙΟΥΛΙΔΝΟΓ[Υ] .Υιος. οεΓ...] . δπτολλι- 

ΝΔΡΙΟ. ΛΔΚελΩΝ. κ.τ.λ., Ισ ΕΠοπΒ 

{δῦ οί ὑπ {οΥΠ18, Αγοϊιζιατίς απᾶ 

Αφροϊζιατίις, Ὦγ πΠΙοἩ ἴ]ο Ῥί5Πορ οὗ 

Ἠπεταρο]5 15 ἀεβῖσπαί{αᾷ, ατε ]εσ]άπιαίθ. 

ο 1οτπιθγ Ἠούπεγετ 15 {Π6 οοττοσοῦ 

Τιαίη ἔοτπι, πο Ἰαΐζετ Ῥαϊπρ {πο ἄτοαε]ς 

πἀαρία ο, 

Μοτο ἴ]ιαπ α σοηοταθίοη ]αΐον ἔ]ατ 

ΟἿΥ Αροηπασϊς, Οτῖσεπ 1π Ἠ]5 Ιοζύεγ {ο 

ΑΙοΔΏΙ5 (ΟΡ. 1. 30, Ώε]αγαο) βεπάς 
βτοαείῖπρ {ο ἃ ΏΙ5ΠοΡ Ῥεατῖπς {16 παπιο 

(τὸν καλὸν ἡμῶν πάπαν ᾿Απολινάριον), οἳ 

ποπ ποίμΊησ ΤΠΟΥΘ 15 ΙΠΟΥΗ. 

3 ΑΡρο]ο Ατοποροίοβ; 599 8Ώοτο Ρ. 

12, Ποίθ 1. 

8 Ἠτπεοῦ. ΝΗ. 1. ἵν. 26, 6Ἠποπ. 8. ἃ. 

171, 172, ΄ Αροβπασϊϐ Αβίδηαβ, Ἠ[ετα- 
Ῥολίαπας ερΙβοοραΒ, Ἰπβ]σηῖ5 Ἠαδρείατ, 

4 Οο]οοίαᾶ ἴῃ Ῥουΐ 5 Ινεϊφιϊῖώ δα- 

ΟΥ̓́ 1. Ῥ. 159 5ᾳ., 8 ΠΑ ΤΠ0Ὑ6 τθοθη{]γ ἴπ 

Οὐΐο᾿ 5 07}. 4γοῖ. ΟἸυγῖδέ. τς. Ῥ. 479 54. 

ΕῸΥ ποτε τοϑρθούηρ {πο νυ ηρβ οὗ 

ΟἸαπᾶϊας Αροηηπατϊς 566 Οοπίσπιρογατ! 

Πευίΐεωυ, Ἐερταατγ 1876, Ῥ. 496 5α. 
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Ίο ἴαχκοβ 
Ῥατὺ ἴῃ {1θ 
ὕπνο οΏΙεξ 
οΟΠ{ΤΟΤΕΓ- 
5165 οὗ {πα 
ᾷαγ. 

τ. ὙΠ 
Ῥαξο]λα] 
απεξβίϊΙοῃ. 

2. Μοπίαη- 
181]. 

ΤΠΕ ΟΠΌΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΙΥ0οῦ». 

αοἰϊνΙίγ οἵ ἴλα πηαΏ, απά Το {λα Ῥτοπιίπεπος οἵ ὑπ ΟΠ ΤΟΙ ονευ 

νΠΙοὮ Π6 Ρτοδιάςά, ἴῃ ἴπο στεαί ἰΠεο]οσῖσα] απά οοσ]εδιαδᾶσαὶ 

οοπΠ{γοΥοτ8Ι65 οἵ ὑπΠ6 αςο. 

ΤῊΘ νο απθβίῖοπς, πΙοὮ οερεοῖα]]γ ασι(αθεᾷ πο ΟΠ ΤΌ 68 

οὗ Αξία Μίπου ἁπτίπο {Π6 ]αξί μι γοατ5 οἱ ὑΠ6 Πτδῦ οϑπίατυ, 

616 {1ο οε]ορταθίοη οἵ {πο Ἑαρδίοι {οδίϊνα] απἆ ἴπο ῬγεύεηδΙοης 

οὗ {π6 Μοπίαπϊςυ Ῥτορ]ιεί, Τη ὈῬοίπ ἀρριίες Οἰαπάτας ΑγΡο]- 

πατῖς {οο]ς 4η αοἴϊνα απἆ οοπβρίσιοα5 Ρρατῦ. 

1. Τ]ο Ῥαδε]ια] οοΠἴΓΟΥΘΙΑΥ, ΘΟ 5πιοπ]άοτίῃπσ Ίοπς Ῥοῦῃ 

Ίοεταο απἆ οἱκαπ]στα, Ητ5δῦ Ῥατ5ῦ Ιπίο Παπιθς ἵπ {πο ποϊσηροπτίησ 

ΟἸατοὮ οἱ Παοάϊοερα. Απ 8016 ὈΙΒΠῸΡ οἵ Ἠιεταρο[ί5 ἐλπαγαίοτο 

πηαςῦ ποσθβδατΙ]γ Ἠανο Όθεη Ιηγο]νεά ἴῃ ἴμο ἁἹδραία, εΥεΏ 1 ἢ 

πᾶ Όσεη ἁαβίτοις οὗ ανοϊαἶπσ 10. Υ̓Βαὺ 5146 Αροιιπασίς {οο]ς 

1Ώ {1ο ΟΟΠΙΤΟΥΘΙΦΥ ἴμο οχίαπὀ {τασπιεπῖς οἵ Ἠ15 ποτ] (ὁ ποῦ 

Ὦγ {λοπηδο]νο επαὈ]ο τς {ο ἀθοίάο; {ος μου ἆθαὶ τηετεἰγ πῃ 

ἃ φαὐβίάϊατγ απιεδί]οη ΥΙοὮ ἆοες ποῦ 5οτίοαΣΙγ ἰδοῦ {Π6 πηαῖη 

Ἰβαο”. Βαῦ πο οδὴ Ἠατά]γ ἆοαρῦ λπαῦ τι Ῥοΐγοατρ οὗ 

ΘΙηΥΤΠΑ απά Μα]ίο οὗ Βατᾶϊς απἆ Ῥο]γοταίες οἵ Ἐρ]ιαδας5 Ίο 

ἀοίοπάςά ὑπ6 Ῥτασξιοο τ ΒΟ γγας απνοιδα] ἴῃ Αδια), οὈδοινίης 

ἴπο Ῥαδο]α] αΠΠΙΥΕΙΦΑΥΥ Οη ἴῃπο 1400 Νίδαπ θύμον 16 61} οἩ 

ο Ἐτιάαγ ΟΥ ποῦ, απά Ιπγοκίηπσ ο απιΠοπίγ οἵ δὺ ἆομη αὖ 

Ἡρ]ιεδας, απἀ οἵ δῦ ΡΗΙΙΡ αὖ Ἠῖ οὗηπ ἩἨΙεταρο]ς’, ασαϊηςύ 

ἴμο ἀἰνετσεπό πδασο οἵ Αἰεχαπάτα απά Ῥαϊοςάπε απά ἴῃΠο 

ὙΓεςῦ. 

2. Ηϊ5 ντ ησς ΟΠ ὑπ Μοπίαπϊςῦ 6ΟΠίΓΟΥΕΙΑΥ Ίπετο 501] 

ΙΠΟΥΘ Τ4ΤΠΟΙ5, απά απο τοοοπηπηοπάεά ἂδ απ Δα ΠΟΥ ὁ {86 

εαρ]εοῦ Ὦγ Ῥοταρίοη οἵ ΑπΙΟΟΗ ἃ {6ύ Υ6αΙ5 α[τοι ὑῃ6 δαύῃου β 

5. Ἐπβοδῖας τερτοβοπ{ς ἴμο ἀἴοσθβοΒ 

οἵ «Αβία) απᾶ {πο ποϊσηροιγλοοσᾶ, 88 

1 96ο Ῥε]οτ, Ρ. 61. 

3 Πο τηαϊῖη Ῥροϊηῦ αἲ 1βεπο σαβ 

ψηπείἸατ ἴλπο οχαοῦ ἆαγ οὗ ἴμο πιοπ/{] 

«Ώοπ]ᾶ Ῥο οὐβεχγεᾶ, 5 ἰπο Οπατίο- 

ἄ6οπιπης πηαπ{αϊπεᾶ, Ἱγτοβρεοᾶνο οὗ 

{86 ἆαγ οὗ πὸ Ἰνθε]ς. ΤΠο [γαρπιεηίς οὗ 

ΑΡρομιπαγίβ (ρτεβαιταᾶ ἴῃ {πο ΟΛγοπ. 

Ῥαβε]ι, Ῥ. 13) τε]αία {ο ἃ ἀἰδοταραπογ 

συΏΙοὮ 5οιηθ Ἰαά Γοαπᾶ 1π μα αεοοππ{Β 

οὗ 50 Μαύπον απᾶ 5. 9ομπ; 5εο 6οπ- 

ἴθπιρογατι Πνευίειυ {. ο. Ῥ. 487 5ᾳ. 

αὐβο]αίεΙγ ππαπίπποας; ΗΙ. Ε. ν. 23 τῆς 

᾿Ασίας ἁπάσης αἱ παροικίαι, Υ. 24 τῆς 

᾿Ασίας πάσης ἅμα ταῖς ὁμόροις ἐκκλησίαις 

τὰς παροικίας. “518 πο] 685 8}] {Π15 

ἀιρίτιοί, δ8. ΔΡΡΕΔΙΑΒ ἴτοπι Ῥο]γοταίθβ, 

τὸ. 

4 5.6. Ῥο]γοταίες οὗ ἨἘρμοερας ἶπ 

Ῥπδεῦ. Η. ΕΒ. ν. 24. 



της ΟΠΌΝΟΠΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥ0ῦΡ, 

ἄρα". Τποαρ]ι Ἰαΐοτ απ ΠπιαΠπΥ οἱ [15 πνογ]κα”, {Ππθγ Ίογο 

τε θη 5οοη α[ίοτ Μοπίαπιας δα ἀινα]σας (πο οχίτανασαποθ οἵ 

Ἠ15 Ῥτείεηδῖοης απά Ῥείοτο λΜοπίαπίβτη ηαςά αἰίαιπαςα 15 οοπηρ]εία 

ἀεγε]ορπιεη, Τῇ ἃ Ἰαΐογ ποίῖορ ΠΔΥ Ῥο {παδίεᾶ, Αροϊηηατίς γας 

ποῦ βαθ]εβοά τι αὐίασκίπσ Μοπίαπίσπι ἴῃ ντῖθης, θαὺ 5απῃ- 

πιοποά αὖ Ἠπεταρο]5 α οοιτπςΙ] οἵ ὑπεπίγ-αῖκ Ῥϊε]ορς Ῥερίάες 

Ἠ]πηβε]{, ΠΟΥ ὑΠ185 ἨςσΤΕ6ΡΦΥ γα «οπᾶοπιπεἆ πα βοπίοηςο οἵ 

οχοοπιπηπΙσαθ]οη. Ῥτοποιποσά ασαῖηςύ Μοηπίαηπιας {οσεί]ογ τ ἢ 

[15 αἀ]ιετεπῦ {μο Ῥτείεπάσά Ρρτορ]είαςς Μασ]πι]]]α, 

1 Τη Ἐπβοῦρ. Η. Ε. ν. το. 
3 Ἐπσερίας (ΗΠ. Ἡ. ἵν. 27) αἲ {π6 

οἼοβο οἵ Ἡ]5 δῦ οὗ ἴπε ποτ] οὗ Αροι- 

ἨπατίΙβ σἴπεβ καὶ ἃ μετὰ ταῦτα συν- 

έγραψε κατὰ τῆς [τών] Φρυγῶν αἱρέ- 

σεως μετ οὐ πολὺν καινοτοµηθείσης 

χρόνον, τότε γε μὴν ὥσπερ ἐκφύειν ἀρ- 

χομένης, ἔτι τοῦ Μοντανοῦ ἅμα ταῖς αὖ- 

τοῦ ψευδοπροφήτισιν ἀρχὰς τῆς παρεκ- 

τροπῆς ποιουμένου, 1.6. [Π8 Υαρατίες οὗ 

Μοπίαηιβ απᾶ Ἠϊς {ο]οπετβ Ἠαά 8]- 

χοαᾶγ Ῥεσαη πΠεη Αροϊηπατίς πτοίθ, 

Ῥαῦ Μοπίαπϊρπι α5βαταθᾶ ἃ ΏΘΥ Ῥη85θ 

ΒΟΥ οἷον. 

8 Τπο]αᾶεᾶ 1 {πο 7Τιύδεῖϊι5 δυποαὶ- 

ος ῬΟΡΙ5ηθα ὈῪ Ῥαρραβ; 866 Τι8 Ὁ. 

σοπο. τ. 615, ο. Οο]εῖ. ΤΠοτπρ]Ώ {Π18 

οοπποῖ] 15 ποὺ πιοποπαᾶ εἰξεπ]ετο, 

{πθτο 15 πο οα{Ποῖεπί στοαπᾶ ΤΟΥ ατι|68- 

Φποπῖης 105 απ(Ποπ{ΙοΙζσ. ΤἨο ἱπιροτί- 

απῖ ρατῦ ἴακοη Ὦγ ΑροηίπατΙς αραϊπεί 

ἴπο Μοπίαπ]ρίς 15. τεοοσπῖςεᾶ ὮΥ Εἰπ- 

πουῖας ΠΗ. Ε. ν. τό, πρὸς τὴν λεγομένην 

κατὰ Φρύγας αἵρεσιν ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ 

ἀκαταγώνιστον ἐπὶ τῆς Ἱεραπόλεως τὸν 

᾽Απολωάριον. 
Αάῑοτ πιαηθοηῖησ {πο οοπποῖ] {πο 

οοπαρ!]6γ οἱ {Π15 Βγποᾶίοοη ΒΡΘΘΚΒ {ΠῸ8 

οὗ {π6 ἴδ]59 ῬτορΠεί5; οὗ καὶ βλασφή- 

µως, ἤτοι δαιμονῶντες, καθώς φησιν ὁ 

αὐτὸς πατήρ [ῖ.6.᾿ Απολιάριος], τὸν βίον 

κατέστρεψαν, σὺν αὐτοῖς δὲ κατέκρινε 

καὶ Θεόδοτον τὸν σκυτέα. Ἠε ον] 
Ίας Ὀεΐοτο Ἠϊπα {πο ἔτασπιεπίς οἵ ἴο 

ΑΠΟΠΥΠΙΟΙΒ {χθα{ϊβοβ ᾳποἰεᾶ Ὦγ Έπτιβο- 

Ρῖα5 (Η. ΕΒ. ν. 16), αξ {86 {ο]]οπίπς 

ῬΆΥ811615 {π]κοη ἔχου {μθβο {τασπιαπ{β 

ΒΠΟΥ͂ : ὡς ἐπὶ ἐνεργουμένῳ καὶ δαιµο- 

νῶντι.. βλασφημεῖν διδάσκοντος τοῦ 

ἀπηυθαδισμένου πνεύματος... τὸν βιὸν 

καταστρέψαι ᾿Ιούδα προδότου δίκην 

«οἰοῖον ἐπίτροπόν τινα Θεόδοτον πολὺς 

αἱρεῖ λόγος...τετελευτήκασι Μοντανός τε 

καὶ Θεόδοτος καὶ ἣ προειρημένη γυνή. 

Τηαβ Π6 πιαβδῦ Ίαγνο Πϑα Ῥείοσβ Πίτα 8 

ἰοχὺ οὗ Ἐτπδερίας (ΗΠ. Ε. ν. τό) νΏ]ο 

οτηἐ θα {Πο νοτᾶς δή τις αἲ {πΠ6 οοἵῃ- 

ΙΗΘΩΘΕΠΙΘΗ{, 85 ΠΟΥ 816. οχηϊίοα ἴῃ 

ΒΟΠΊ6 οχἰρῖηπρ ΜΒ; απᾶ αοοοτᾶιπρ]γ 

ηο αβοτῖρεά 811] {Π6 ἰτθαίίβθβ {ο ΑΡο- 

Μπαχῖς, ΤῊΘ Ῥατα]]ε]β το {α]κεη ἔτοπα 

ἴλο Βταῦ απᾶ βεοοπᾶᾷ {ποεβίϊβορ; {1ο 

Πγεῦ τηϊρῃῦ Ἠανο Ὄθεν υτϊξίοι ὮΥ 

Αροηιπατϊς, θαὺ ἴπο βεοοπᾷ Ίπαβ Ο6ΕΥ- 

ἰαίη]ψ πού Ὦγ Ἠ]5 Ἠαπᾶ, 85 16 τείοτβ {ο 

ΙΠΠΟΤ ]αΐετ εγεηίβ. 

Ἠσείε]ο (6οποϊπεπρεδε]ἰσ]ιέα τ. Ῥ. 71) 

Ῥ]ασθβ ἴπο ἄαίο οὗ ἰΠπῖδ οοπποῖ] ο- 

{016 Α.Ρ. 15ο. Βαὺ 1 πο ἰεβίίπιοπγ 

οὗ ἘΠ ΒΘ 5 15 ποτέ απγἰλίης, {15 15 

ΙΠΙΡΟΡΡΙΡΙ6:; {οτ Ίο βἰαίορ ὑπαῦ ἐῃθ 

φπΙήησβ οἳ Οἰαπᾶϊΐας Αροϊπατίς α- 

βαϊηβδῦ {πὸ Μοπίαπϊρίᾳ Ἱποτο ]αΐοι {λαπι 

Ἠϊ5 Αγρο]οςγ ο Μ. Απτε]ῖπς (566. {Π6 

150 ποῦθ), απᾶ {Π18 Αροϊοςγ Υαβ ποῦ 

γι θη {11] α[ἴετ Α.Ὀ. 174. ΤῊ οἨτο- 

πο]οςγ οἱ ΜοπίαηΙβπα 16 Υ6ΥΥ Ρετρ]εχ- 

1ηρ, Ῥαῦ Ἠε[ε]ο᾽» ἀαίορ αΏρεαχ {ο Ὦθ 

ΤῸ {ἴοο αχ]. ἜΤπε Οᾖλτοπίσοοπ οὗ 

Ῥαρεβίπβ σϊγθβ {πο τῖβο οὗ Μοπίαπίβπι 
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15 οὐ ΠΟΥ 
Ἠβρτθβίο]ο- 
ρῖσα] στῖς- 
1ΠΡ8. 

Ἠ]β αρο]ο- 
βείῖο 

ΤῊ ΟΗΌΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΠΥΧΟῦ»Σ. 

Νου σι 6 5 οοπίτοναιςία| πντιίησς οοπΏπεά ἴο {ἢ 658 ἴπο 

ἰορίο. [πῃ οπο Ῥ]αοο 119 τε[αζεᾷ {π6 Ἐποταβίθες': ἴῃ αποΐμεσ ΒΘ 

αρῃο]ά ἴλο οὐὐπμοάοχ {εαο]λῖπσ τοβροσθίπςσ ἴπο ὑστιιθ Ἠαπιαπ]όγ 

οἵ Ομτῖκή Τὲ 15 Ρ]αϊη ἰλαῦ π6 ἀῑά ποῦ οοΏΆπο ἨΙπδοΙΕ ἴο 

ᾳποδᾶοπς οβροεῖα]Ιγ αβοσίῖπσ Αδία Μίπου ; Ὀαὺ {μαῦ ἴπο ἆοο- 

πο απά {π6 Ῥτγασξίσο οἵ ἴπα Οτο] σεπετα]]γ {οαπά ἴῃ Ἠϊπι 

ὃ νίσοτοις5 αἀνοσαίθ, πιο Ίγα5 οαια]Ιγ ορρο5εά 6ο ο ποτο]θ]θΒ 

οἵ Ἱογοβίσα] {θας]μῖπς απἀ {ο ἴλμα τίῖσοιτ5 οἵ ογειβίταϊπεά αδοοί]- 

οἵδτῃ. 

ΝΟΥ ασαῖπ ἀῑά ΑΡροϊπαπς τοβίτιοῦ Ἠϊπαδε]έ {ο οοπἰτοσοιδίο5 

οαττ]οά οἩ Ὀούμεση ΟΠ τ βύδη απᾶ ΟἨτίκαη. Ηθ αβρεατς αἰικα 

α5 ἴπο εἸαπαρίοη οὗ ὑπ6 (οβρε] ασαϊηςύ αἰίασ|κς {ποπ νηίΠοιτ, 

απά 85. ὑπ6 Ῥτοπποίογ οἵ ΟἨτῖςίαη {ο απά ἀενοίοη τ] μη ἴμο 

Ραῖο οὗ {ο μαστοῦ. Όη {Π6 οπο Παπά Ίο νγὰβ {π6 α {μου οἵ δῃ 

αρο]οσγ αἀάτορεθά {ο Μ. Αὐτο] δ", οἵ ἃ οοπἰτονοτεῖα] ἐγουίῖςο ἵη 

Ώνο Ῥουἰς ασαϊπςῦ ὑπ6 (Τθε]κς, απά οἵ ἃ 5οοοπά 1Π πο ὈΟΟΪΚΒ 

ὉΏπΠᾷθΥ Α.Ὁ. 172 ΟΥ 173, απᾶ {λμῖς δἰαΐο- 

πηρηΐῦ 15 οοῃβιβίθηὐ υη(Π {ο ποίῖσθς ἴῃ 

Ἠῖβ Ηϊἰβίουυ. Βαῦ 1 {15 ἀαΐο Ὦε οοἵ- 

χοροί, 16 τηοβί ῬτοβαβΙγ τοίθτς {ο Μου- 

{ππῖσπα 8.8 ἃ αἰβύϊηοῦ Αγεδίεπα; απᾶ {ο 

Άταοβ Ὠαᾶ ῬτοραῦΙψ Ὄουι βπιοπ]άστίης 

πη ἴπο Οτο] {ο 8ΟΠΙΘ 0πιθ Ῥ6- 

{οτε που Ότοχκο οαὐὖ. 

Τὸ νι] Ὦο οὐβεινεᾶ ἐπαὺ ἴμο πτιίοτ 

οὗ {πο βγποᾷῖσοπ Ἰάοπίιάος ΤΠοοᾶοίας 

{π6 Μοπίαπϊςῦ (566 Ἐπςδαῦ. Η. Ε. ν. 3) 

ψη(Ἡ Τηεοᾶούας {πο Ιεαίετ-βε]]εν ΠΟ 

85 ἃ Μοπαχολῖαη. Τηοτο 15. πο απ- 

που [ου {15 Ιάεπίϊιβοαίῖοη ἴῃ Ἐςθ- 

Ρίαβ. 

1 Τπεοᾶοτεί, Η. ΓΕ’. 1. 21. 

3 ου. Η. Ε. 111. ἡ. 
8 Ἐπβεῦ. Η. ΕἸ. ἵν. 26, 27. Ἠδ τ6- 

{ογτοᾶᾷ ἴῃ {5 Αγροϊοσγ {ο ὑπ Ιποϊάεπί 

οὗ {π8 ϱο-οα]]οά Τπαπᾶετίπσ Τιεσῖοη 

ΜΟΙ. Ἠαρρεπεᾶ Α.Ρ. 174; ἄπᾶᾷ 85 το- 

Ῥοτίοᾶ Ὦγ Ἐταβεβρίαβ (1. ΕἸ. ν. 5), μ6 
βἰαζοᾷ (ια {πε Ιοσῖοη πγας {πας παπιθᾷ 

Ὦγ ἴπο 6ΠΙΡΟΤΟΣΥ 1π 6ΟΠΙΠΙΘΠΙΟΥΑΔΙΟἨ οὗ 

{815 πηγασπ]οις (Ππππᾶθγβίοτῃ. Α5α 
οοΏ{ΕΠΙΡΟΤΑΣΥ ΠΟΊΕΥαΕΣ, 11ο πιιβῦ Ῥτο- 

Ῥαῦ]γ Ἠατο Χπονη ὑμαὺ πο {1016 Τιοσίο 

Σιζπυϊπαία οχκϊβιεᾶ Ίοπς Ῥείοτο; απᾶ 

νο πιαΥ οοπ]θοίατο {]λαῦ Ἡο πβεᾷ ΒΟΠῚΘ 

απιὐϊσαποιβ οχκρτεβείοη Ἱπρ]σίπς ας 

10 παβ ΠΙΙΥ 8ο παπηεᾶ (6.4. ἐπώνυμον 

τῆς συντυχίας), πηΏϊο Ἰταδερίας απᾶ 

Ἰαΐεν ντ]ίους παραπάετείοοα; ]αδῦ ἃ 8 

Ἐαπερίας Ἠϊπηβα]Ε (στ. 24) βρεαίκς οὗ 

Ἰγθη 5 85 φερώνυμός τις ὧν τῇ προση- 

γορίᾳ αὐτῷ τε τῷ τρόπῳ εἰρηνοποιός. ΟΕ 

{π6 σογᾶβ πβοᾶ Ὦγ Ἐαβερίας, οἰκείαν τῷ 

γεγονότι πρὸς τοῦ βασιλέως εἰληφέναι 

προσηγορίαν, 36 1Π8Υ βαβρεοί ἐλαί οἱ- 

κείαν τῷ γεγονότι προσηγορίαν 15 8Ώ εχ- 

Ῥτεβείοπ Ἠοττοψεᾶᾷ ἴοπι Αροιιπατίβ 

Ἠίπηβε]Ε, 116 πρὸς τοῦ βασιλέως εἰλη- 

φέναι βἶνος Ἠπδεβίας οὗ ΘΙΥΟΠΘΟΙΒ 

Ιπ{οτρτοία{Ιοη οὗ Ἠ]5 Δα ΠΟΥ 5 πιραπης. 

ΤῊ ηαπθ οἵ {πΠ15 Ἰθρίοῃ πας Ειιηιῖ- 

παία ποῦ Επιηυϊα γα, ἃ5. 1ὖ 15 οἴὔοη 

οατε]εξδε]Υ νυαἹίοη οτί, ΠΟΥΘ {πο 1π- 

ΒΟΥΙΡΌΟΙΒ Ἠατο ΤΊΘΓΘΙΥ͂ ἘΥΤΙΑΙ ΟΥ ΒΟΠ1Θ 

οἴμεν αὐὈτοενίαίοπ. 1 Ἰαπο ἀἱβοαςεϱᾶ 
{15 βίουυ οἵ ἴπο ΤΠαπάσθτίηρ Τιερίοη 

πΊοχο Γα11γ ἴῃ Τσηπαΐζι απιᾷ Ροἴψεαγρ, τ. 

Ρ. 472 8ᾳ. 
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ασα]ηςῦ ἴ]ιο «εν; οἨη ὑῃ6 οὔποθ Ίνο Επά τηθηὐοπϑα διηοηρ 115 

ντ]ίησς ο, Ἰγοτ]ς Τὴ Όντο Ῥουἷςς ὧν, 7 γι, απά ἃ 5εοοπᾷ Οπ Ριαίη, στ 

Ῥοριάες 5ενοετα] οἵ πΠΙοΏ ελα {10165 ανα ποὺ σοπηθ ἄονῃ {ο 1”. πο]. 

Ἠο 5εεπῃς Ιηάεεά {ο Ἠανο Ὑτιδίεη οἩ αἱπποδῦ 6Υ6τΥγ 5αΏ]εοῦ γγ]ο]ι 

Ἱηζργορίαα {πο ΟΠατοΏ οἵ Ἠ]5ασθ,. Ηθ γγα5 ποῦ ΟΠΙΥ Ἱνε]] γουδαᾷ 

1η {ῃο οοπρίατ6ς, Ὀαῦ ϱΠοπεά ἃ πΊάο αοαιαἰηίαηοθ τι βοοι]ατ 

ΗΙΒ βἴγ]ε 15 Ρταῖδεά ὈΥ ἃ οοπηρείοπό ]αάᾷσεή, 

απ Π15 οτοάοσγ γγα5 ΒΌΘἢ α5 ο 5α{Ι5ίγ πο ἆοσιπαί]ο ΡτθοίβΙοΏ 

οἵ {π6 Ροβί-ΝΙσσπο ασθ”, 

Πήθταίατο 15ο. 

ΤΉ 656 {αοῖ απο ποὺ απ]πιροτίαπύ 1π ἴλπαῖγ Ῥεατίησ οη {Π6 

αιεδίϊοη πΠΙοΏ Ἠα5 αἰτεαάγ Όεεη ἀϊδοαβεεά 1η τε]αθίοη {ο Ῥαρίαβ. 

1{ {ποτ Ὠαά ΌθεἨ 5.0} ἃ ἀἰδοοπθϊπιΙίγ οἵ ἀοοίτίπε απᾶ Ῥγασῦϊοο Ἱπιροτίαπέ 
- : : ᾿ : Ῥδαγίηςσ οὗ 
τη ὑπ6 ΟΠατο] οἵ Ἠιεταρο]5δ α5 {Πο ἴΠθοτγ 1Π πεδΕΙΟΠ Α8ΦΙΠΊΘΒ, {π686 [αοΐς 

1 τμ6 Ῥαμ]ϊπο (Ἴο5Ρο] γα τοριάἰαίθά ἴῃ ὑΠπ6 Ἰαΐέογ γοωις οἱ {Π6 πο οὗ 
βταῦ οοπύιτγ απἀ ταπ]ς ο αάαίδπι αἀορίοά ἴῃ 105. δίοαᾶ, ποὺ οδῃ ο 
πο οχρ]αῖη {ο Ῥοδιήοη οἵ Αροιπατιςξ ΟἨνίοιβΙγ α οοπηίοτ- 

τυ] αὐτο. τηαδύ Ἠανο ἴαεη Ῥίασς, πΠΙο απαιᾶ {π6 οΠοοίς οί 

πο ΓΟΥΠΙ6Σ, Όπο ἀδ]οσαῦίοη πιαςδύ Ἠαγο Όθεη σοπιρεηκαίθᾷ ὮΥ 

αποῦμετ. Απά τεῖ Ἱτεπερας ςποιγς πούῃῖησ οἱ {]ιεςο τα]Ισῖοιβ οοἩ- 

νι]δίιοης ΠΟ τητιδύ Ώανο 5Παίκεπ {πο ἀοοίτῖπο οἵ πο ΟΠατο] {ο 

119 {οαπάα{Ιομς, Ῥα0 τερτεδεπί5 ὑπ ἰταάΙίοη αξ οΠ6, οοπΏπαοις, 

απῦτοΚκαη, τοασῃῖησ ασε] {Ἡτοισ] ὑπ οἰάοτ οἵ {πο Αδίαίίο 

Ονατοῄῃος, ἑῃτοισ]ῃ Ῥαρίας απά Ῥο]γοατρ, ο δύ «9 οἨΏπ Ἠϊπιδοίί--- 

1 ΠῊ 6 ποτᾶβ καὶ πρὸς Ἰουδαίους πρῶ- 

τον καὶ δεύτερον 818 ΟΥ̓ 6 1η Βοπηθ 

ΜΡΡ απᾶ ὮΥ Ἠπβπαβ. ἜΤΠεγ ατο {οαπᾶ 

Ίούποθσοτ ἴῃ [Π6 τετ αποϊἰεπί ῬΒγτίαο 

ΥΟΥΡΙΟἨ, απᾶ 816 ἀοταρί]θββ σοππῖπο, 

ΤΠαϊχ οπ]ββίοη 15 ἆπο {ο {μο Ἠοπιαοίθ- 

Ἱεαίοη, 85. ὑΠῸῪ ατο ΙπιππεβΙαί{θΙγ Ῥτο- 

οοᾷθᾶ ΤὮΥ καὶ περὶ ἀληθείας πρῶτον καὶ 

δεύτερον. 
3Α Πδί οὗ Ἠϊ6 ποτκβ 16 ᾳἴνεηπ Ὦτ 

Ἐπβερίας (Η. Ε. ἵν. 27), πο εχρ]αῖπβ 

{μαὺ ἴπΠετο ΊΕΤΘ πιαΠΥ οἴποιςβ πο] 

Ἡο Ἠαά πού βθθῆ. ΤΗ Πβί οπι1ζς ὑΠ6 

ὍΤΟΥ ΟἹ {πο Ῥαβομα] Ἐοαςί, νο] 18 

αποἰεά ἴῃ {ο ΟΠγοπίσοπι Ῥαδε]ιαῖα 

Ρ. 13 (θα, Ῥίπά,), απᾶ {π6 ὑγθαύϊβθ Οι 

Ῥὶοίμ, οὗ ΠΟ ἢ 1 Κπον Τοπ Ῥ]οίῖπα 
Βιὶδϊ. τα; 50 Οοπίεπιροταγή Ἰευίσιυ, 

1.6 Ὁ. δη: 

3 Ἔποοᾶοτεύ. Ηωτ. Ἐαῦ. 111. 2 ἀνὴρ 

ἀξιέπαινος καὶ πρὸς τῇ γνώσει τών θείων 

καὶ τὴν ἔξωθεν παιδείαν προσειληφώς. 

Βο ἴοο 6ετοπιθ, Ἠρ. Το (τι. Ῥ. 428, αᾱ. 

γα]]ανρῖ), παππθς ἨΙπῃ ΑΤΠΟΤΠΡ {1οβθ ὙΠῸ 

π/θΓθ 6(τια]11γ νοτβεά η βαοτοᾷ απά Ρίο- 

{απο Π{εγαίπτο. 
4 Ῥποίας 1. ο., ἀξιόλογος δὲ ὁ ἀνὴρ 

καὶ φράσει ἀξιολόγῳ κεχρημένος. 

δ Ἐπποῦ. Η-: ΜΙ: ἵν. 21, «61οπΠ16 

1. ο., Τποοἀοχοῦ. Ἱ. ο., Βου, Η. Ε. 

11. ο, 
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οὗ {πο 
Οππτοῃ ἵπ 

ἔμο βεσοπά γγ]]ο] εἨτοιιάς 
οἙΠΜΙΣΥ. 

Λοβνιίγ οὗ 
Τιβοᾶῖσρα. 

Ματίστ- 
ἄοτῃ οἵ 
ΡΗΡΑΣΙΒ. 

ΤῊΝ ΟΠΌΠΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥΟῦΡ. 

Ίτθηαιις5 ΠΟ τοσοϊνοἆ ἢ15 ΟἨτιδίίαη οἀιισαξοη ἴθ Αδία ΜΊΠΟΥ, 

ὙΠῸ {ΠτοασΠποιό {ο γγας Ίπ οοπιπαπ]οαίίοη γηΏ ὁ 6 οἨτο]εΒ 

ἴλετα, απά πγο Ἠαά αἰτονάγ τεασΏεᾶ ππ]άά]ο ασε πΠεη {15 5οοοπά 

τεγο]αίῖοῦη 15 5αρρο5εᾷ {ο Ίανο οεοιττας, Τ]ο ἆσπιαπάς οἩ 

ους οτεάα]ϐγ, νΙεἩ {15 ἔ]θοιγ Πια]κ65, 816 ΕΠΟΓΙΠΟΙΒ. ἀπά 

195 ἹππργοθαξΙΠίγ Ῥεοοπιθς οη]γ {λα πιοτο σ]ατίης, 85 Ίο εχίεπά 

Βο]ϊάαηίψ ΟἿΤ ναι. ΈΟτ {Π6 φο[άαγιέη οἳ {π6 ΟΠΙτο 15 {μα οπο 5ΙκΙης 

[αοῦ απτηϊδίακαΡΙγ τενθα]οά {ο 8, 5 Ἠετο απἆ μετα ἴλο ναι] 

ἴπο Ἠϊδίοτγ οἵ ἴἶα βεοοπά οεπθατγ 15 τες, 

Απιοθύις θα Φοῦςγ απά Ἠ]ειί]πεταςδ απά Ὑιοίο αὖ Ὥοππο, 

Ῥαπίαπας απᾶ ΟΙεπιεπύ οὖ Αἰοχαπάγα, Ῥο]γοταῖες αὖ Ώρμεςις, 

Ῥαρία5 απἀά ΑΡρο]ηπατί5 αὖ ἨΙεταροῇ5, ἛῬο]γοατρ δὺ Ῥπιγτπα, 

Μεμίο δὖ Φατά]5, Γσπαίθα5 απά Θεταρίοη δῦ Απίοσμ, Έτη 

οπά Τϊοηγρίας αὖ Οοτιηίῃ, Ῥοῦμπας απά Ίτεπαας ἴῃ δα], 

Ῥμιρραςδ απά Ῥιηγίας ἴῃ Οτοίε, Ἡεσοεδίιρρας απά Ἰνατοῖβεις 

ἴῃ Ῥα]οδίπο, 811 αἲο Ῥοιπά ἰοσεί]ατ Ὦγ ὑπ6 {165 οἵ α ΟΟΠΩΠΙΟΠ 

οιθαπΙΖα{ΙοΏ απά ιο ΒΥΠΙΡΑΙΠΥ οἵ α ϱΟΠΙΠΟΠ οτεεά. Τηο 

Ῥαδε]ια] οοΠ{ΤΟΥΘΙΦΥ 15 ο5ρεοία]1γ να]παρ]α, α5 5Πονήπσ {μα 

Πως οἵ ἆϊνεισεποςρ οοηβὶςίοπἰ τι ἢ {πΠ6 ταπΙϐγ οἵ ἴπο ΟΠατοῇ. 

πε εἰιάγ οἵ {ῃ18 οοπίτοΥΘΙΑΥ ἴδασλος τι8 {ο αρρτοσϊαίο τ ἢ 

6ΥΟΙ-ΊΠοτεαδίηπσ 10ο {Πο Ῥτοσπαπύ εαγῖησ οἵ Ίπεηφιας ἰλαί 

ὑπ6 ἆμῄετοποο οἱ λα πδασο οδία]δ]ιος ἴμο ἨατπποπΥ οὗ {]θ 

{ω1{111, 

Τπουσ]ι Τμαοάῖσοα οαηποῦ ΑΊΟοΥ ο εαπιο Ιπίε]]οείαα] αο- 

νι 885 Ἠιεταρο[5, γεῦ 1π Ῥγασβῖσα] 6Π6ΙΟΥ 5Ἠ6 15 ποὺ παπί- 

1ης. 

Οπε οἱ ἴ]οςο δύ{ὰ] Ῥογςοσπίῖοῃς, πΥΠΙοἩ εα]]οά {πο τα]ο οἵ 

ἴμπο Ἱπροπία]. Βίοῖο, ἀαρτινεά Τιαοᾶῖεθα οὗ Ἡοιν ὈΙΒΠῸΡ βασατὶς”, 

Τ]ο οχαοῦ ἁαίο οἵ 15 πιαχγτᾶοπη 15 ποὺ Κπόσῃ ; Ὀαὺ πο σαηποῦ 

Ῥο {αγ Ἠτοις 1Π αδεῖσηῖησ 16 {ο απ θατΙγ γα] 1π ο τεῖση οἵ 

1 Ίτεη. ἴῃ Ἐπρδες. Η. ΕἸ. τ. 24 ἡ δια- 

φωνία τῆς νηστείας ([π6 {αβῦ πΥἩΏῖο]ι Ῥχθ- 

ορἀεᾶ πο Ῥαδομα] {ορίϊνα]) τὴν ὁμόνοιαν 

τῆς πίστεως συνίστησι. 

3 Με]ίο ἴῃ Ἐτκδερ. Η. Ε. ἵν. 26 ἐπὶ 

Σερουιλλίου Παύλου ἀνθυπάτου τῆς 

Ασίας, ᾧ Σάγαρις καιρῷ ἐμαρτύρησεν, 

ἐγένετο ζήτησις πολλὴ ἐν Λαοδικείᾳ 

περὶ τοῦ πάσχα ἐμπεσόντος κατὰ καιρὸν 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, καὶ ἐγράφη ταῦτα 
(ὦ. ο. Με]ιίο οπΏ ἐἰγοαῦϊβθ ΟΠ {πὸ 

Ῥαεο]α] {οβῖνα[). 
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Μ. Αατοίίας, 1 ποὺ Ὀοίοτο.. 

Ἠε]ά ἵπ στεαῦ Ποποιγ”. 

Ῥαΐ γη] ιο Οτο οἵ Παοάίσθα, Ίγαβ ὑππιθ οοπίεπάϊῖηπσ Οαήρτοκ]ς 

ασαϊηςί {οες νη(]οτῖ, 5Ώο Ίνα αἱξο ἴογη αδαπάοτ ὮΥ {εαάς ΜΙΤ, ἈΠ ὑπ 

Οοἰποϊάοπῦ τ ἢ ὑμ6 πιαγθγτάοπα οἵ Βαρασῖς τας ὑπ οαὐθατοὺ οἵ οΥα5ν. 

ὑπ6 Ῥαβοβαὶ οοΠίΓΟΥΘΙΑΥ, οὐ ΥΙΟΣ πποηθίοη Πὰ8 Ῥεεη ΔΙΓΘΔΩΥ 

πηαάθ, απᾶ πνΠΙοὮ ΤΟΥ πιοτο Παπ α οσηίἁτγ απά α Πα] ἀῑδιατροᾶ 

ἴῃο Ῥεαςο οἱ {πο Οπατοβ, απ] 16 πνας ΒΠαΙΙΥ 1814 αὖ τοςύ ὮΥ {Π6 

Οοαποῖ] οἵ Νϊορα, ἜΤπο Ταοάιεραης που] παίιτα]Ιγ τεσα]αίο 

ἴΠειτ {εβίνα] ὮΥ ὑπ6 Αδίαίιο ος: ᾠΩπατιοάεοππαη Ἰδασθ, 5ἰτοί]γ 

οὔβεινίης {ο ἆαγ οἱ ὑῃ6 πποπ{ απά ἀἰδτοσρατάῖπσ Πο ἆαγ οἵ 

ΗΒ παπιθ αΏβεατς {ο Ίανο Ῥοουῃ 

ἴμο Ἰθεξ. Ῥαΐ ἃ στοαῦ οοπηπηετοῖα] οεηίτο κο Ταοάῖσθα τηαςύ 

Ἠανο αὐἰτασίεᾶ Ίαχσο οτογγάς οἵ {οταῖση ΟἨΠτίδανς {ποπ Ῥαἱοδίϊηο 

ος Βουρί οὐ Ώοπιο οὐ ὅδ}, πο Ίνατε αοοιδίοπιεά {ο ΟΟΠΙΠΊΘΠΊΟ- 

ταῦθ ὑπ Έαβδίοη αἱπγαγ5 οηἳ ἃ Ετιάαγ δα ἴΠο Ἠοραττασίίοη 9η 

ο Φαπάαγ αοοοτάΙης ἴο {πα Ἰγεδίετη Ρτασίσθς απά ἴῃ {815 γ/αΥ 

Ῥτοβαβ!Ιγ λε ἀιδριίο 8Το6ο. Το ἰπεαίίδο Οπ {ια Γαδοϊιαί 

}εσίιυαἰ Ὦγ Μειίο οἵ Φατάϊδ να ΤΙ Γί6η οἩἨ ὑΠ15 οοσαδίοπ {ο 

ἀοίεπά {π6 Αδιαῦιο Ῥτασίᾶοςθ, ἜΤμΠε ἰδοῦ ὑπαὺ Παοάιεθα Ῥθσαππο 

ἴῃΠο Ἠεας-ααατίαιβ οἵ {ιο ϱΟΠ{ΥΟΥΘΙΑΥ 15 ἃ βρεαΚίησ {δβίΙπΙοηΥ 

{ο {ο Ῥτοπ]πεησο οὗ 0115 ΟΠατοα ἴῃ ἰδ ἸΙαΐδετ 88} οἳ {Π6 

βοοοπά εεπίἁτγ. 

Αὐ ἃ Ἰαΐετ ἁαίο ὑπ6 Ιπῄποπσο οἵ ]Παοάϊσεα, Ἠας 5απδΙϱΙγ 46- Τιδοᾶίσος 

οἰπαά, ΤΠ ἴπο σγοαῦ οοπύτονατείθς οἵ ὑπ {οπτίῃ απάὰ ΠΠ πω 

1 Το ρτοοοπβυ]αίε οὗ Ῥαπ]]ας, ππᾶετ [οαπᾶθά τ] δεγυζι (δογυἰῖιι) (596 
νοτα 018 πιατιγτᾶοπα {οοῖς Ῥ]αςο 15 

ἀαϊοᾶ Ὦγ Ῥοτρ]οβί (60768 ντ. Ῥ. 507) 

ΒΟΠΙΘΥἨ6ΥΟ Ῥδύγεεη Α.Ὀ. τό2---τόδ; Ὦτ 

γδααϊηρίου (Γαίας (65 Ργουΐπσεςδ 45ἷα- 

ἐέφιιοδ Ῥ. 228) ῬτοβαβΙγ Α.Ο. τόᾳ---τό6. 

ΒΟΠ1θ6 ΤΕΒΞΟΏΒ 8.6 ῥρἶτεη ἵῃπ Ιᾳπαίῖιδ 

απά Ῥοϊμψοαν» 1. Ῥ. 494, ὙΠΙΟἨ ΒΘ6ΠΙ 

ἴο Ῥοϊπό {ο Α.Ρ. 159 ΟΥ̓ τό3;: Ῥαΐ {Π6 

οχαοῦ θα τηπβύ τοπιαῖη πηοθτίαίη. 

ΑΙ {ποθβο εοἰαΠοπβ τεβί οἩη ἴπο αξ- 

βαπιρίῖοη ἴπαῦ ἴπο δογυζις Ῥαιτίις 

Ίστγο πατηθᾶ πππ»ί ΡῈ Ιάεπέϊβεᾶ νησι Γ᾿. 

δογούι» Ῥαι]ῖις οἳ πο ἹπβοτίρίΙομβ. 

Πο παπι Φεγρίι 15. ϱἱβεηΏετε οοἩ- 

Ῥοχιρ]μθβῖ 1Υ. Ῥ. 403, ΤΙΠ. Ῥ. 504» 

ΜΟΠΙΤΗΒΕΏΠ Πῦπι. Γογβέ]ι. 1. Ὁ. 8, Έρ]ιοπι. 

ἨἩρίσν. τι. Ὁ. 338). ΤΠ πδίακο πιπβδύῦ 

Ἠατο θη Ιπίτοᾶπεθᾶ Υετγ θαγΙΥ Ιπίο 

ἴπε {οσί οἵ Ἐαβορίαςξ. ΑΠ [Π6 ἄτεο] Μ55 

Ἠαγο ϑεγυϊ {ει (δετυτζζις), απᾶ 50. 16 18 

σίποη ἴῃ {1ο Βγτίαο Ὑοειδίοη. πῆι 

Ἠούπεγετ ΧΙ 65 165 οοττεοῦ]γ εγφίις. 

3 Ῥοριᾶθβ Με]ζο (2. σ.), Εο]γοταίθΡ οἳ 

Έιρῃοβαβ γϑίθυβ {ο Ἠίπη τ ἢ ταβρεοῦ; 

Ἔπβορ. Η. Ε. ν. 24 τί δὲ δεῖ λέγειν 

Σάγαριν ἐπίσκοπον καὶ μάρτυρα, ὃς ἐν 

Λαοδικείᾳ κεκοίμηται. 
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οθηίιτίος 516 Ία]κος πο ΥΕΤΥ οοπβΡρΙοιοας Ῥατῦ Απιοησ ΠΟΥ͂ 

Ῥϊς]ορς ἴ]ιοτο 15 ποῦ οπθ Πο Ἰα5 1α[ς Ἠῖ5 πιατ]ς οἩ Ἠ]5ίοτγ. Απά 

γεῦ ἴ]λαῖγ η8ΠηΘ5 αΏρεαχ αὖ πηοδί οἵ ὑπ στεαῦ Οοιποῖ]ς, τὰ τ ΒΙΘἢ 

πηο Αγίαπ ἴπεΥγ Ὄεατ 8. 5]επύ Ῥατῦ. Αὐὖ Νίοβα 5η ας τερτεδεπίεά ὮΥ 

ος Νιποοβῖας”.  Ἠο αοφπ]εσοθᾶ Ιπ πο ἆαοταες οἵ {πο Οοπποῖ], απά 

Α.Ρ. 225. 8,5 πιθχοροΠίαη ρα] ε]λοά ποτὰ ἑΠτοισ]οιό [μ6 ΟΠατοῃες οἱ 115 

ῬΜΙΠρρο- Ῥτονῖηςς”, Α ΕΠ {16 ]αΐετ {15 566 Ἰαρδεά Ἰπίο Ατίαπίσπι. Αἴ ἴλο 

ο ην αγποᾶ οἱ ΡΠΙ]Ιρρορο!!5, οοπηροδεά οἵ ῬίδΙορς5 Πο δα βεοεᾶεά 

{Τοπ {πο Οοιησ]] οὗ Βατάϊσα, ὑπ6 τεργεδεπί{α νο οἵ Ταοᾶῖοεα γγαδ 

Ῥτοςοπ6 απᾶ Ἰοϊποά ἵπ ἴπο οοπάεπηπαίίοη οὗ {Πο Αἰλαπαδίαης. 

Βαὺ {Π6 566 Ἠαά οἸαπσεά Παπάς ἔν]σο τθϑη 116, Οδοτορίαβ 

Ῥαά που ἴμο Ἱπιρετία| {άνοια ὮΥ Ἠῖ5 αΌτδο οἵ ἴπο οτίποᾶος 

ρατίγ, απᾶ να Πνδίύ Ῥτοπιοίεά {ο Παοάϊοσα, πΠεπορ Ὦς πας 

ἰταης]αῦεὰ {ο ΝΙοοππεάία”.  Ἠο γία5 5αοοεεᾷθά Ὦγ Νοηπίας, ΠΟ 

εἰσηθί ἴπο Ατίαπ ἆοεοτεο αὖ ΤΠΙΠρρορο]5’, πει Ἰαοάϊοεα 

[Όονετακ- ταοογεγεᾷ ΠΟΙ οτίλοάοχαγ 6 ἆο ποὺ Κπον; Ὀαὺ 165 15 Ῥετῃμαρς 

ἜΡΙΝ ο. ΒΙσπιβοιηῦ θοῦ, ἰπαῦ 5Πο ἆοες ποῦ αρρεας δὖ ἴμο 5εοοπᾶ 

Π]ιο Νε. 5επεταὶ Οοαποί], Ἠε]ά αὖ ΟοηβίαπίΙπορ]ο (Α.Ρ. 381)", Αὐ {πα 

ἱογίαν απᾶ {η]τᾷ σοποτα] Οοπποῖ], ΠΙΟ] παοῖ αὖ Ώρμειι5, 586 18 τεργοςοη{ες 
Μι ο]ιίατι 

η Ὦγ ΑπιδζοπίοἩς, ΠΟ βἶσης {Πο ἆφοτοο οοπάσπιηΙπσ ἸΝοδίοτίας, 

Δ.Ὁ. 421. Ασαϊη 1Π {Ππ6 ποχὺ Οτιβζο]οσῖσοα] «οΠΙΤΟΥΘΙΑΥ ΝΠΙΟἨ ασιαίεὰ [πο 

Ὃ άν Ονατο]ι 516 Ώθατς ΠΟΥ Ῥατύῦ, Αὖὐ ἴπο ποίοτοας Ἠοῦρετα ὥυποά, 

Α.Ρ.440. Ἠε]ά αἶδο αὖ Ἐριοδιας, 5Ώο γγας τοργοδοπίεά ὮΥ αποϊίμε; Ναπο- 

οήαβ, ιο οοπητηϊξζεά ΤΠαδαΙ{ {ο ο Ῥο]ίογ οἵ Ώοβοσγας απἆ 

ὑπ ορῖπῖοης οὗ {π6 Ἠογοίίο Εαίγεμας, Ὑοῦ πλ {Π6 Πε]κ]απαςς 

ΝΠΙοἩ οἸατασίοτιζος {Π15 566 αὖ απ 6αγ]1οΥ ἀαΐο ἁππιησ {πο Ατίαη 

Όπατοη. ΟΟΠΙΤΟΥΘΙΑΥ, 6 Ππά {Π15 βαπ1ο ἈΝαποσβΙα5 πο γοατς ἰδίου αὖ 

ο Όιο ΟοιποαΙ] οὗ Οµα]οεάοη αἰάϊπσ τ] ὑπ οτύμοᾶος ρατίγ απά 

1 ΤΌ. Οοπο. τι. 57, 62: Οουρας)Β 

ϑυγίας ΙΠἱεεεϊϊαπῖες ῬΡρ. 11, 28,34. Ἠθ 

Πα αἱδο Ῥθθὴ Ῥτοςοπέ αὖ {πο Βγποᾶ 

οἳ Αποστα Ἰε]ᾶ αΌοπί Α.Ὀ. 314 (868 

άαἰαίίαπα Ῥ. 34): ἰδ. Ῥ. 41. 

5 ΤιΔΌΡ. 6οπο. τι. 236. 

ὃ Αίπαπαβ, αὦ Ερίρο. Ζσυρὶ. 8 (ΟΡ. 

1. Ὁ. 210), Ηἰ ἰδὲ. ἁγίαπ. αἆ Ίοπ. τα 
(ἐδ. Ῥ. 307). 

4 ΤΑΌΡ. Οοπο. τι. 744. 

δ 0οπροι’5 ϑυγίας Μἱεεεῖῖ. Ῥ. 30. 

6 ΤΔΌΡ. Οοπο. 1ν. 892, 925, 928, 

1107, 1170, 1171, 1185. Τη ἴμο Αοἰδβ 

οὗ {15 Ἠοτοίίσα] οοιποῖ], 85. ο0ς6ΒΡΒΙΟἨ. 

ΠΥ 1π ἴλοβο οἳ {ο Οοαποῖ! οἳ Οµα]- 

οθᾷο, Τιαοᾶῖοθα 15 βατπαπιθᾷ Τγἰπιί- 

ἰαγία (566 89ογθ, Ρ. 18, ποθ 2). 
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οοπάσπιπΙησ πο ΕπιίγοβΙαη ἨςτΟδΥ ὙΠΙοἩ Ώο Ἰαά 5ο ΙαΐεΙγ 5αρ- 

Ῥοτήες”, 

Τ]ιο Ἠϊδίοτγ οἱ {Π15 οατο] αὖ ἃ Ιαΐοτ ἆαΐο 15 5010) α5 πη]σηί Τιαίο Ὁ 

Πᾶν Ὄθει απθιοιραίεά {ποπ Πεν αἰθίαιάο ἁππίηπς ἐπ6 ροτιοά οἵ πμ Ὁ 

ἴνο Βου Έοιχ (οποναὶ Οοιποῖς. ΊΤ]ιο βαππς νασϊ]αξίου ἀπ 4ι 68: 
ΙΠΠΥΠΗΙΙΥ οἵ Ῥάτροςα, ΠΙΟΣ Πα οΠατασοίοτιζεά Ἠετ ὈΙΒΠΟΡΒ ἴῃ {πο 

εα]1ου οοιποΙ]5, πηατ]ς5 ὄῑια Ῥτοσθεά(πσς οἱ {Πεῖτ Ἰαΐοτ 5ιιοςθβδους”. 

Βαΐ, ἔποισ]ῃ {Π15 566. ἴΠιι5 οοΠπίΙΠΊοΡ {ο 681 Ὑηίπεςς {0 105 1έ5 οοπι- 

οχισίοηος ὮΥ ἴμο τεροαίοά Ῥτθδεποο οἵ 105 οοοαραηί5 αὖ οοιΏοῖ]ς Ἐν ο 

δα Αγηοᾶς, γοῦ 105 τοα] ἱπῆπθποθ οἩ πο Οµατο] αὖ Ίαχσο Ίνας δ 09. 
{ογιηϊπηαζεά τι {Πα οἶοδο οἵ ἴπο 5οοοπά οεηὔΙτ. ΟἿ οης Οοσκοπ, 

οσσαδίοπ οη]γ ΑἸ {Π15 ΟΠ ΤΟΙ. α55απιο ἃ Ῥοβιύϊοι οἵ ΡγοππΙποπςο. Ὃ να 

Αγοιῦ {{6 τηϊ 416 οὗ {π6 {οατίἩ οοηίατγ ὃ οοαποῖ] Ίνας Ἠο]ά αὐ «εΡίίοι. 

Τιαοατϊορδϑὅ, 

1 Τιαβῦ. Οοπο. ΤΥ. 853, 1108. 1241; 

1312, 1384. 1902: 1445, 1403, 1451, 
1591, 1732, 1736, 1745» 1752. Ναπο- 

ομ]ας 85 αἀάτοββθοᾶ Ὦγ ὑπ ἘΠΙΡΕΤΟΣ 

Τιθο 1π 15 Ιοίζεν τοβρεοίίηρ {π6 Οοιιποῖ] 

οἵ ΟΠα]οεθᾶοπ. Ηδθ 88 8150 οπο οὗἩ {Ποβο 

πο βἰσηθᾶ {ιο ἄεοτεο αραϊηδῦ ΒΙΠΟΠΥ 

αὖ πο ΟοαποΙ] οἳ ΟοπβίαπΙποΡρ]ο (Α.Ὀ. 

450): σοπο. Υ. 50. 

2 ὅθ ΤῸ Ἱπβίαπορ {πΠ6 {δγσιτοιβᾶ- 

Ποπ οἵ Τ]αοᾶοτας οὗ Τιαοᾶῖσεα ἴῃ ἴ]α 

πια{ίου οἱ Ἐλ]ούίας απά {πο 8. ἄεποτα] 

Οοππσ]]. 

8. ΤηΙβ οοπποῖ οπηποῦ Ἠατο Ῥθοῃ 

ΠΟ] εατ]ῖον ἔπαπ {Π6 γ681 344, 85 [ῃ6 

7ἱΏ οιηποἩ τηδκο5 τηθηΐίοη οὗ {πο ῬΠο- 

{ϊπῖδηβ, πα ῬΠούπιβ αιᾷ ποῦ αὐίτασί 

πούϊοθ Ῥείοτο ἐμαὺ Υεατ: 8560 ἩἨε[εῖο, 

Οοποϊϊοησοβοῖ. 1. Ῥ. 722 5ᾳ. Τα {Π6 

αποϊοπῦ 115ὲβ οὗ Οοαποῖ]ς 15 βίαπᾶβ αἴ[οτ 

Ειαῦ οἳ ΑπϊοσΏ (Α.5. 241), απᾶ Ῥοίογα 
{πῶῦ οἳ ΟοπβίαπΙπορΙο (Α.Ρ. 381). 

Ὧν ὙΠερίσοίυ (Ηἱείοτη οἱ ἴ]ε «απο 

Ῥ. 49ο) 15 Ἰπο]πεᾶ {ο Ῥίασο 16 αροτπῦ 
Α.Ρ, 362, απᾶ {8185 15 {Π6 πιο τοι 

6επετα]]γ αἀορίεᾶ. 

Ἠστο ἨΟοΊεγετ α. Ποπ] Ῥτεβεπίβ 

5617, ΠΙΟ Ίαβ ποὺ Ὄθεη πομοοᾶ 

10 Ίνα οοπγεπεάἆ ΏΙΟΓΘ 65ΡεοΙαΙΙΥ {ο βοῦο βοπηθ 

ἨαΠετίο, Τη ἴπο Βγτῖαο μβ Βυγίξ. ΊΠις. 

Αάά. 14,528, 81θ Η5ί5 οὐ ἴπο ῬίβΠορβ 

Ῥτοβοπί αἲ πο οατ]ῖον ΘΟΌ 0115, Ιπο]ιᾶ- 

ης Ταοᾶῖορα (566 ὙΥΤΙΡ 5. 6αἰαΐοφιε οἱ 

ἐπ ϑυγίας Ηδ πι ἴ]ιε Βυὶεῖ51, Μισή, 

ΤΟΟΟΥΙ, Ρ. 1939 54.). Τηπ65βο 11δὺβ Ἰανο 

Ῥοεπ Ῥαρηςμεά Ὁγ Όοπρετ (δυγίασ 

ΠΠἱεοείἰ. Ὁ. 42 88., ἁπιαἰεσεία Νίσώπια 

Ῥ. 36), π]ο Ἠοπεγετ Ἠαβ ἐγαπβροβεᾶ 

{πὸ 1155. οὗ ΑπζιοοἩϐ απᾶ Τιαοᾶῖσρα, 50 

ὑπαὺ Το ΒΟΥ 65. {ο π6 ΑποσμίαἩ 

πο ἴ]α ΠαΠΙΘΒ ΥΠΙοὮ ταα]]γ Ῥε]οησ 

ἴο {π6 Παοᾶίσεαι. ΤΠίς 15 ἀθίογπιϊπθᾶ 

(85 1 απι Ιπ{οχπιεᾷ Ὦγ Ῥτοί, Ἰτίρηθ) 

ὮΥ ὑπ6 ροβιίίοη οἱ {Π6 158. 

ΤῊ Τιδοάϊοθϑη 1150 (πα, ΠΟ ΒΘΟΊ1Β 

{ο 6 Ιπροετ{οοί, οοπ{αΙΏβ ὑυγθηὐ ΠΒΤΠΘΕ; 

απᾶ, πΠεη οκατη]πεᾶ, 15 γιε]άς ἴ]ιθρβο 16- 

Βα] 05. (τ) Δύ ]εαβῦ ἔμτεο-[οπτί]Ἡβ οὗ {ο 
ΏΒΙΠΘΒ Ο8Π Ὀ6 Ιᾷεπίϊβοᾶ πα ὈΙΒΠΟΡΒ 

ΝΟ βαὺ δὖ ΝΊοεδ, απᾶ ῬτοβαδβΙγ ἴπο 

οχοθρίϊοης ποτα]ᾶ Ὦε {ενγευ, 1ἴ 1 80116 

68565 {Πεγ Ἠαᾶ ποὺ Ῥ6υπ ο,βοπτοᾶ Ὦγ 

{παηβοτϊρίίοη Ιπίο Βγτίαο απᾶ ὮΥ ἴπο 

οἵτους Οὗ οοργιίβίβι (2) θη Ι4επί]- 

Παᾶ, ἴΠαγ ατα {οππᾶ {ο Ῥε]οτς ἵπ α]πιοβδύ 

ΘΥΘΙῪ Ιηβίαπσθ {ο ΟωΦ]ερβγτία, ΕπωπῖσΙα, 

Ῥα]αρβίίποα, ΟΙ]Ιοῖα, απᾶ Ἱδαπτία, Ψηθτεαβ 
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Τιβ ἄοοιοο Ῥοϊηῦς οί οοο]οδιαςίῖσα] ἀῑδειρ]πα; Ὀαὺ Ιποϊάσπία]Ιγ {Π 8 αβεεπιρ]αά 
οη {πο 
απο. ῬΙ6Ποβς Ὕγετο θα {ο τηαίκ απ οτάαγ τεβρεοθῖησ {π Οαποι οὗ 

Φοπρίατα!. Α5 {Π15 γα5 ἴ]ιε Πτςῦ οσσβδΙοΏ ἴῃ ΥΥΠΙΟἩ πο 5ιιρ]θοῦ 

Ἰαά Όοει Ὀτοισ]ί {ογπ]α]1γ Ῥείοτα {ιο ποίϊοθ οὗ απ. θοο]οδιαδίῖσα] 

αβ5οπΡΙγ, {15 ΟοαποΙ] οὗ Παοάίσθα 5εοατθᾷ ἃ ποίοτΙαῦγ ΥΥΠΙΟΒ. 

1 σοῦ] ποὺ οἴποετιήδο πᾶν οὐίαϊποᾶ, απᾶ ο πο 16 γαδ 

Ἠατά]γ επζ]εά ὍΣ 15 οοηςἑαθίοη ΟΥ̓ 15 Ῥτουθεάϊησς. {5 

ἀθοτεοΒ ἹὙετο οοπῃτπιθά απά αἀορίεά ὮΥ Ιαΐας οοπποῖ]ς Ὀούῃ ἴῃ 

{Π6 Εαδί απά 1Π ὑπ6 )οςί”, 

αρρατθη/{]γ ποὺ οπθ σοπῃθΒ Ποπη Ῥ]ητγσία, 

Τιγαᾶϊα, ος Πο οἴμεν Ὑεδίετη ἀῑδίτιοῦϐ 

οἵ Αξία ΜΙΠΟΥ, 

Βπρροβίησ ὑπῶὺ {ες 15 ἃ σεηπῖπθ 

Τιαοᾷἵσθαι 115ὺ, πα ἃ16 16 Ὦγ πε Ετεῦ 

ΤΡ] {ο Ῥ]αςθ 15 85 ηθαχ 1Π {πηπς 88 

ῬοββΙρ]ο {ο ἴ]ο Οοτπποῖ οὗ Νίοβα; 

Ώπᾶ Ὦ} ἴμο βεοοπᾶ {ο ᾳπεβδῖοη ΠΟΥ 

α1ἴογ 811 {πο Βστίαπ Τιαοᾶῖορα ΤιαΥ ποῦ 

Ίαγο Ῥθεπ πηεαηῦ Ιπβδίθαᾶ οὗ ἐμ ΤΗΥ- 

ρίαΏ. ΌΟπ {π6 οἴπεγ παπᾶ ἰπαάΙδῖοπ 18 

ππαπΙπιοαΒ 1π Ῥ]ασϊης {815 βυποᾶ ἴῃ 

πο Ῥμτγσίιαηπ ἴον, απᾶ ἴῃ (5 νετγ 

Βγτῖαο μβ ἴμο Ἠεαᾶίπςσ οἳ ἴηο ϱΔΠΟΠΒ 

Ῥεσίπβ “ΟΕ {πο Βγπος οὗ Τιαοᾶίοθα οὗ 

Ἐλιγοίια, ΟἨπ {π6 πΠο]Ιο 1 ΔΡΡΘΔΙΒ 

Ῥτοῦαβ]θ {]λαῦ ἐπῖς βαρροβθαᾶ Η5ύ οὗ 

ῬΙβΊΊΟΡΘ Ίο πιεί αὖ Παοᾶῖσθα, Ῥε]οπςσβ 

{ο βοπιθ οίμεν Οοαποῖ. ΤΠ ὩβοάίσθραἨ 

Ῥγποᾷ 3Α6ΕΠ1Ί5 {ο Ἰανο Ῥεεμ, 5 Ὃν 

γοβίοουυ ἀοαροτῖραρ 16 (1. ο.), “Δ 6πια]] 

ραΐλοιΊησ οὗ οἶεισ ἴοπι Ῥραχτύ οἵ 

Τιγαϊα απᾶ Ῥητγρία.᾽ 

Τη ἃ 1α156 πιοβαῖο ΤΟΥ ἴῃ πο ΟΠ ΟΠ 

αὖ Ῥοΐμ]οπεπι, ἴῃ Υ]ΙςἩ 811 {Π6 ποτε 

Ἱππροτίαπί οοιποῖ]5 ατα τερτερδεηί{αᾷ, 

νο ἢπα ιο [ο]]ονίπς Ιπβοπῖρον: [Ἢ] 

ἁγία σύνοδος ἡ ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας 

τῶν κε ἐπισκόπων γέγονεν διὰ Μοντανὸν 

κὲ [τ]ὰ[ς] λοιπὰς ἑρέσεις" τού[τους] ὡς 

αἱρετικοὺς καὶ ἐχθροὺς τῆς ἀλεθείας ἡ 

ἁγία σύνοδος ἀνεθεμάτισεν (Οἱαπηρίπϊ ἄε 
δαον. Ζ αἰ. α 6οπείαπὲ. οοπδίγ. Ῥ. τ56; 

οΟΠΙΡ. ὮῬοθοκη «οτρ. πιδεν. 8053). 

Πο πιομίίοη οἱ ΜοπίαπαΒ ταϊρὐ Ρας- 

σορΐ ἐ]αί {π|5 τας οπο οὗ {ποβθ Αβϊαζίο 

ΒΥΠοᾶᾷ5 Ἠε]ᾶ αραϊηδί Μοπίαπῖρδπι αὖ 

ἴπο επᾷ οὗ {π6 βεοοπᾶ οὐ Ὀεσϊππίηρ οὗ 

ἰπο {Πιτᾶ οεπίἁτγ. Βαΐ πο τεσοτᾷ οὗ 

ΑΏΥ 5ποΏ βγποᾷ 15 ῬΤΟΒΟΥΥΘα εἰδεπ πατε, 

απᾶ, 85. 8411 ἴπο οὔμαοι Οοπποῖ]ς οοπῃ- 

ΙΠΘΠΙΟΤΑΤΕᾷ {πι {Π658 πηοβαῖος 8186 Γοαπᾶ 

1η {πο εί βαποιοπεᾷ Ὦγ {π6 Ωπ]πῖ- 

βεχίϊπα Οοαποῖ], 0Π15 απ ἨαταᾶΙψ Ἠατο 

Ῥεειπ απ οχοερίῖοη. Τηθ Ιπεογίρίῖοη 

πητ5ὲ {Πετείοτο τοῖθτ {ο {Π6 πγε]]-Κπονι 

Οοαποῖ] οὗ Τιαοᾷῖοεα ἴῃ {μα {οατίῃ οεη- 

ἴπτγ, ὙΠΟ τοοεϊγοᾷ {5 βαποίϊοη, 

Τ]ο ἀαξοτιρίῖοι Ίούπεσετ 15 ποὺ ταιΥ 

οουγθοί, ἔον ἐἔποασ]Ώ ΜΤοπίαπῖςσπα 15 1ποῖ- 

ἄοπίαΙΙγ οοπάεπιπεᾶ ἴῃ {πο οἴσ]ιίῃ 

64ΠΟΠ, γοὺ {15 οοπάεπιπαΙοη Ίγας ποῦ 

{μα πιαῖη οῬ]εοί οὗ {1 ΘΟ ΠΟΙ] απιᾷ ος- 

οπρίε5 α τοι αοτάϊπαίο Ῥ]ασθ. ΤῊΘ 

Ῥοΐμ]ομαπι ἸΜοβαῖος ποτ οοπιρ]εθοᾷ 
Δ.Ρ. 1169: 596 Ῥοεσκὴ 6. 1. 8726. 

1 ΠῚ 6. οδποῦβ οὐ πρ ΟοαπαΙ, 

50 ἴῃ ἨΠΙΡΟΣ, ση] Ῥο Τοαπᾶ ἴῃ Ταβῦ. 

σοπο. 1. 1530 84. 68. Οο]εί. ΤΠ Ια5ῦ 

οὗ ἴμαξο [ουρ]ᾶς ἴπο τοπᾶίης οἵ αΠΥ 

Ῥαΐ “{π6 Οαποπῖσα] Ῥοοίς5 οὗ {Πο Νου 

απᾶ Ο]ά Τορδίαπιεπ{. Το ἐπί 15 οἴδεῃ 

αρρεπᾶᾷθᾶ (5οπιοΜΙΠΊ6Β 88 ἃ 6οἶ] ϱΒΠΟΠ) 

ἃ ᾿ἰδὺ οἵ ἴπο Οαποπῖσα] Ῥουἷς; Ὀαΐ 

Ὧν γεβίοουυ μὰβ βΒῃονῃ ὑμπδὺ {815 115ὺ 

15 ἃ ᾿αΐϑε δααιίοη απᾶᾷ ἆοθβ ποῦ 

Ῥο]οπα ἴο ἴπο οὐἱρῖη8] ἄεοτεθβ οὗ {86 

ΘΟΌΠΟΙ] (6αποπι Ῥ. 49ο 54.). 

3 ΒΥ ἴμα Ου π]βοχί]πο Οοπποῖ] (Α.Ὀ. 

602) ἴῃ {πὸ Εἰαδὺ (180. ὅοπο. ΥΠ. 
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Μοτο Ιπιρογίαπῦ Ἠούεγυετ {οΥ ΠΥ αροοῖα] Ῥατροβο, ἔαπ {ο Πές ἄεοτοθβ 

πῃιιεπορῬ οἵ ὑῃ18 βυποά οἩ {πο ΟἨπτοῃ αἲ Ἰαχσο, 15 ἴ]α Πρ. 

πγἨΙοὮ 5 «αποηΏςβ {Ἡτοι οἩ ἴῃ 6 Ποτεέϊσα]| ἰοπᾶσρηοῖος οἱ {}15 

ἀῑδίτιοῦ, απᾶά οἩη {πο παγηῖησς οἵ δὺ Ῥαα] ἵπ ο (Οο]οβδίατ βἰ8ΠΒ. 

ἘΣ ΡΙ5{18. Τὸ Ἱ]αδίταῦο {15 ἴδοῦ 15 ανν] οΏΙΥ ὍΘ ΠεΟΘΒΡΑΤΥ ἴο 

τι οαὖ βοπιθ ο{ {Πεδο «4ΠοΏ5 αὖ Ιεησίῃ : 

20. 

ΠΤοπ1 Ίαροιχ οἩ {πο 5αῦβραίῃ, Ὀταῦ {ο νγοσκ οἩ 0Π15 βαπιο ἆαγ. ΤΟΥ 

οα]ά ραΥ τοδρθοῦ ταί]αγ {ο ὑπ6 Ποτά ἆαγ, απἀ, 1Γ ῬορίῬ]ο, 80- 

βίαΙπ ΤΟΠ Ἰαθοιτ οὐ 165 85 ΟΠτίδΙαης. Ῥαΐό 1 {Πεγ αποα]ά Ὦο 

{οαπά « πάαϊζα1ς, Ἰοὺ Ἴνοπα Ὦο απαίπετηα ἴῃ {πο βίσμὺ οἵ ΟΠ ἰθὺ. 

35. “Τὸ 15 ποὺ τ]σλύ {οτ ΟἨτίεαης {ο αραπάοη {π6 ΟΠ ΤΟΝ 

οἵ Οοα απᾶ 6ο δια  δἃηα Ίηπνοκο αησε]ς (ἀγγέλους ὀνομάξειν)" 

απά ΠΟ] ἃ οοηνθηΐ 0165 (συνάξεις ποιεῖν); {οι ἴλαςο {Π]πσς αγο 

{ον Δ θη. ΠῚ (Ἠενείοτθ ΑΠΥ 916 15 {οαπᾶᾷ ἀενοίίπο Ἠϊπιβα]Ε 

ἴο {15 φεοτεῦ Ι4ο]αῦτγ, ἰοὺ Ἠϊπι Ῥε απαίΠαιαα, Ῥδοπιδο Ίο αραι- 

ἀοπεᾶ οἷν Τιοτα «6885 ΟἨτὶδὺ απἀ νγεπύ ἴδον 14ο]αίτγ.᾽ 

36. “ΤῸ 15 πού τὶσηύ {ου Ῥτ]εδί5 ΟΥ̓ οΙ6γοΥ {ο Ῥ6 πιασῖεῖαηΒ 

ος απολαηίθτ5 οἵ πιδ{λοπιαθιοίαης ΟΥ̓ αδίτο]οσετς”, οἨ {ο πηα]κο 

1345), πᾶ Ὦγ ο Ῥγποᾶ οἱ Αἰχ-ἶ8- 
ΟΠαρε]]ο (Α.Ρ. 780) ἴῃ {π6 ἸΜΨερί (6οπο. 

ΙΧ. ΤΟ ΒΠ.). 

1 ΤΠεοᾶοτεῦ αροπύ α οεπίἁτγ α[ίετ 

{πὸ Τιαοᾶίσθαπ Οοαποῖ], οοπηπιθη ης οτι 

Οοἱ. 11. τ8, βἰαίεβ παί {Π18 ἄϊδομρδο 

(τὸ πάθος) πΠΙομ Βύ Ῥατα] ἄαποαποθϐ 

«Ίοης τοπηαἰπεᾶ ἴῃ Ῥητγρῖα απᾶᾷ Ῥί- 

βΙάΙα.᾽ “ΕῸΥ {ἰΠπΙβ 1θ68β8οη 88ο, ο 

488, “ἃ Βγποᾶ οοηγεπεοά ἴῃ Τιαο- 

ἄἶοεα οἳ Ῥητγσία {οτραᾶ Ὦγ ἃ ἄεσοτεε 

{π6 οΗθτῖησ Ῥίαγ6γ {ο 8ηρ6 15; απᾶ 

6Υ6ηΏ ἴο {π6 Ῥτοβεπίό πιο οταίοτῖθς οὗ 

{πο Ἰοῖσ Μίοβαε] τηαΥ 6 566 πποπς 

{παπι απᾶ 1παῖν ποϊσμῃροιτα. 83.668 

8150 Ῥε]ου Ῥ. 68, ποίθ 2. Α οπτ]- 

οὐδ Ιπβοτίρᾶοη, {οππᾶ τη {πο {ααίτο 

εὖ ΜΠείαβ (ῬΒοεο]] 6. 1. 2895), 11Ππ8- 
ἰπαΐθς ἴΠΙβ {εηπᾶσπογ. [Ιὖ 15. πιδύεη 

1Ώ ΒΘ6ΥΕΏ Ο0ΙΠΤΙΠΒ, 686] Ἠανίης ἃ α1]- 

{ετοπί Ῥ]αποείατγ ΑΥΤηΡο!, απᾶά α ᾱπ- 

{εγοπῦ ροιτηπ{αοη οὗ {ο τούε]ς η] 

0ο, 

{86 β81Πθ ΙΠΥΟΟΒΙΙΟΗ, ΑΓΙΕ. ΦΥλΟΤΟΝ. 

ΤΗΝ . ΤΟΛΙΝ . ΛΙΛλΗΟΙωΝ . ΚδΙ . 

ΤΑΝΤΔΟ . ΤΟΥΟ . ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΟΟ, 

ΜΏ116 αὖ [ο ΘΟ ΠΟ Ῥαβθ 15 τυ θη 

ΔΡΧΑΓΓΕΛΟΙ . ΦΥγλδοςσετδ!Ι . Η . Το- 

λιο . ΛΙΛΗΟΙΩΝ . ΚΑΙ. ΠΤΑΝΤεΟ. Οι. 

ΚΔΤ...  ἈῬοθοκα πτίθΒ, “Εἰἰθὶ Ἠϊο 

ΦΠύα]αςδ ἀποβσοτατη οὖ Ῥαβιμάίαηποναπα 

οοπηπηθη{ῖΒ Ῥτοτβαβ οοηρταπΒ ος, {α- 

ἩΊΘΏ Ῥοΐπίς 8.0 εἰληπῖοίς Μ|165115 εοτΙρ- 

ὑπ 6556; 4παΤο πο]αί ειπα 1πζετ ΟΠ γ185- 

{8 05 τα]ῖσετθ, απππα Ῥτοβοτώπη ριῦ- 

10ο ΜΠεβίοταπα βαρογβοηΙς ἆοσι- 

ΥΠΘΩίΊΠΙ Ιπβίσηπο 510... Πο Ιᾷεα οἵ 

{ο Βετθη ἅγιοι, οοπιβῖηθᾶ 1π {Ππ6 οπο 

ἀρχάγγελος, 8ΒΘΕΠΙΒ οετίαϊη]γ {ο Ρροϊπύ 

{ο ἆαπήβΗ, 1 ποὺ ΟΗµτ]εαπ, Ιπῄπεπσθε: 

Ῥου. 1. 4, 1. 1, ἷν. 5, ν. 6. 

3 Ἔποιρη ΊἴἨετο 15 πο αἰγθοῦ τηθη- 

ποτ οὗ “τηδρίο᾽ ἴῃ ἴπο Ἰούξου. {ο Ίο 

Οο]οββίϑηβ, γεί 16 νγὰβ ἃ οπαγδοίθ βίο 

5 

1Ππρίταίθ 
{86 Ἐρ!- 
5016 {ο {86 
Οο]ο5- 

“ΤΌ 15 ποὺ τὶρηὺ ἴον ΟἨτίβίαης {ο «πα δ1Ζ6 απά αὈδίαΙτ Οο]. 1, τᾳ, 
16, 17. 

Οο]. 11. 18. 
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(Ἀτοογ οὗ 
Ἠίοτα- 
Ρος. 

ΤΗΝ ΟΗΌΒΟΠΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥς00Ρ. 

ϱα[εσιαγάς (φυλακτήρια) α5 ἴἶιαγ ατο οα]]εά, {οτ 5ο] ἐΠῖησς ατα 

Ῥτῖδοης (δεσμωτήρια) οὗ ἰλεῖτ βοι]ς;: απά Ίο Ώανα οπ]οῖηποςᾶ 

ἴλαῦ ἴΠεγ υἨΙοἩ ΘΓ ὑπ 6πὶ Ὦο οαςδῦ ουὐ οἱ ἴπο ΟΠατοβ. 

37. "Τὸ 15 ποῦ τὶσΠί {ο τεοεῖνε {οπι «6005 ΟΥ̓ Πετείῖος {πε 

{εβίινο οὔετίησς ΒΟ. ΠΟΥ 5επά αὐοαῖ, ποτ ἴο ]οῖη ἴῃ {Πεῖτ 

[δύνα β.᾽ 

368. 

1615 ΟΥ {ο ρατθο]ραίο 1π {αῖγ Ἱπιρ]εθῖος. 

Τὺ 15 είταησα, δὖὺ {115 Ἰαΐο ἀαΐθ, ἴο πα 51] Ἠησετίησ 1Π 

{ηοθβο «ατοῃθβ {Πο 5απΠ1θ τοαάίπθςς {ο ο “]αάσεά ἴῃ τεδρεοῦ 

οἵ δὲ Ἰο]άαγ ΟΥ ἃ ΠΕΙ ΊΠΟΟΠ ΟΥ ἃ 5δαβραζΗ, ἢ Πο βαπιθ 

ἰαπάθηογ ἴο ΓΘ] Πα] 15} {μα Ποιά οἵ {πε Ἠεαά απἀ ἴο βυθβειαίθ 

έα νο]απίατγ Πα] απά πνογδΠΙρρίησ οἵ απσεἰδ πΥἨ]οἩ έτερο 

ερηίιτῖ]θς Ὀο[οτο δὰ οα]]οά {οτι {μα Αροςίε τερακο απἆ 

Ἱναχη]ησ 1Π {πο Ερὶς5ί]ο {ο ὑπ (0ο]οβείαης. 

“ΤῸ 16 ποὺ τ]σ]ῦ {ο τοσοθῖνο απ]θαγεπεά Ὀτεαά {ἔτοπη {πο 

ΤῊ «ατθετ οἵ Ἠιεταρο]15 15 ποῦ 5ο εας!ῖ]γ {ο]]ονγεά ἁπτίησ ἔπαςο 

ορπίατῖθ5. 90 {ΥΓ α5 6 σ8Π ίχαςθ {με {αοίς, 165 Πϊςίοτγ αρρεατς 

ποῦ {ο πᾶν ἀιῆετεά πιαθετία]Ιγ τοπ ἴΠαῦ οἵ 15. ποϊσιροιτ 

Ἰαοάϊσθα, ἰΠοισ] ογεπ 1655 εοπδρίοποις ματ {Πῖς Ια0ΐ9τ. Ῥαΐ 

ὑπο Ίιαδ Ῥ6ςη ΤΠΙΙΟἨ «οΠΠΙΡΙΟΠ Γη αποίποσ 1655 οοπβιάεταΡ]ο 

Ῥ]γγοίῖαη οἵῦγ οἵ ἴλο 6αη1ο ΏαΊηθ, ἨΙετορο]5 ος ΗΙεταροῇβ, πεαχ 

ΦΥηπαᾶα”; απᾶ ποίῖοςδ Ἠανο ΠΠθλετίο Όαση αρρτοργίαξεᾶ {ο 15, 

ἴῃ {πο Ρ8Π1Θ Ζοιγπαὶ 1883, Ῥ. 424 56. 
Τμο πιοβί Ἱπιροτίαπό τεβα]ῦ 15 ἴμο 
168016 τοπ οὐΗνίοη οὗ ἴο οί οὗ 

ἰεπᾶεπου οἱ {π18 ρατί οὗ Αδία: Αεΐβ 

ΙΧ. το, 2 Τα, 11 8, 18. ἈΒ96 ὑπθ 

ηοίθ ΟΠ Δ]. γ. 2ο. ΤΘ ἴΘδγπι µαθη- 

ματικοὶ 18 πϑρᾷ 1π {1158 ἄθοτερ ἴῃ 1085 

οτάΙπαχΥ 56Π56 οἵ βἰτοΙοσοσβ, βοοίῃ- 

ΒΔΥΘΥΒ. 

1 Α ΡρίαΥ οπ {πο ἄοπΏ]ο 56η5ο οὗ φυ- 

λακτήριον (1) ἃ βα[εσιατά ΟΥ απηι]εῦ, 

(2) ἃ σαατᾶ-ποιβθ. 
3 Α Ποοᾶ οὗ ΠΙρῃῦ Ὠαβ Ῥοσπ {Πτοσπ 

Ἡροπ πο οοο]οδιαβἰῖοδὶ ατγαησεπηθη{ϐΒ 

οὗ Ῥ]τγσῖα Ὁγ ὑπ6 τεσεηί ΤΘΒΘΒΤΟΊΘΒ οὗ 

Ῥτοῦ. η. Μ. Ώαπαξαγ; 566 Πϊ5ραροευ5 Τγοἱ8 

Γ11ἱες Ῥ]ιγηφίεππες ἴθ ἴπο Βιιεὐίπη ἄε 

(ου γεβροπᾶαπισε Η εἰἰέπίφ μα, Σα]εῦτδ62, 

Τῆι Ταἶο οἱ Αὐετοῖις ἵπ ἴ]ο νοιτπαῖ ο) 

Πεϊϊεπίο διζΐες 1982, Ῥ. 330 56., 8 

Τ]ιο Οἰίες απζ Βἱε]οργίσν ο) ΡΠ σία 

Ἠιϊοτορο]ί5 πθαν βγηπαᾶα, πο μαᾶ 

ὃ οοηβϊάεταρ]ο Ομτὶςᾶαπ Ῥορπ]αέῖοη 5 

Θ81ΙΥ 88 {ο βοοοπᾶᾷ οθηΐασυ. ΤΗΙΡ 

Ρ]866, πἩΙο Ῥε]οπσεᾶ {ο Ῥηγῃ σία δαῖιι- 

ἰαγίδ δα {Πετε[οτθ νγας ἃ βαγασβη 566 

οἵ Βγηπαᾶα, 18 οοπιπιοπ]γ υτιζίοη 

Ἠιεταρο]ί5 1πΠ {Πο τεοοτᾶς οὗ ο Οοπή- 

ο] απἀ ἴῃ ἴπο Νοὐιεϊεθ, απᾶ 1β ΘΥΘΠ. 

ἀεο]ϊποεᾶ “Ἱερᾶς πόλεως. ΤΠ 6ΟΠΒΘΠΠΘΠΟΘ 

οὗ Ἡαπιδαγς ἀἰδοοτετίες 1 Ἠατο ο0η- 

βΙᾷοταΡ]γ πιοβίιβεά δύ 1 πυτοίθ ἴῃ ἔ]θ 

θαγ]ογ εζ1δΙοης οὗ {Π18 ποτ], 885 1 15 

ΠΟΥ οἶεαΥ ὑπαὺ πιαπΥ Ἠἱ5ΠΟΡΕ, π]ο 

Πᾶν ἸἨϊθηοτίο Ῥ6ση αββ]σποᾷ {ο {ἐμ 

οἵψ ποᾶς {πὸ Τιγοῦβ, Ῥε]οπα {ο ἐπὶ 



ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΠΥΟῦΡ, 

π/Ἠ]ο]ὮἩ ΓΟ ΠΟΥ͂ ΔΗΟΠΏ {ο Ῥε]οπς {ο 105. 1655 {απιοας παπηεδαΚο, 

Της Ἰαΐΐέατ Ῥ]αοα αρβρθατς {Τοπα {πο πιοπαπηεπ{α| 1ΠΡΟΠΙΡΙΙΟΠ8, α8 

πγθ]] 85. ἴτοπι οἴῃαν ΙΠάΙσΒΔΙΟΠ5, 6ο Ἠανθ οοοαριεά ἃ Ῥοβίίῖοη 1η 

ἴ]ο οατ]γ Ιήςίοιγ οἵ ΟἨγὶκζϊαπΙὔγ αιπία οαὖ οἱ Ῥτορογίίοη {ο 105 

8176 ΟΥ̓ 105 Ῥομ ίσα] Ἱπιροτίαποθ. 
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Ῥυτίησ ἴμο Πουτὶδβίησ Ῥοτῖοά οἵ πο Ἠαβίετη ΟΠτοῇ, Ταο- Ἐοο]εείης- 
σα] δίαίαβ 

ἀϊοθα αΏρεατς 88 ὕπ8 πιείτοροῇ5 οἵ Πο Ῥτονίποο οἵ Ῥ]τγσία οἱ Πμαοᾶί- 

Ῥασααπα οοιηὔ]ησ απποησ 105 5αῄτασαη Ὦ15Πορτίιος ὑΠ6. 5866. οἵ 

Ἠ]οταρο]]5 που] 866ΠΙ ο Ίανο Ὦθει οπθ οἵ ἴλο 15. Ο0ο1οξ5α’. 

Ώιοτθ Ἱπρογίαηῦ 8665 ΊΠ {Πῖ5 5816 ῬτονΙηοθ. Αὐ ἃ ]αΐογ ἆαία 

Ἠιεταρο]!8 1056} γ/ας ταῖδεᾶ {ο πιοίτορο[ζαπ ταπ]κ”. 

688, απᾶ 
Ἠίεταρο- 

Βυὺ π]]]ο Τιαοάῖοσα, απά Ἠιεταρο]5 Ἰιε]ά πο {οτεπιοδύ Ῥ]αος Οὐβοπτῖέγ 

ἴῃ {ιο τοοοτάς οἱ ιο εατ]γ ΟΠατοῖι, απά οοπΩπαεά {ο Ῥθας απ 

ΏβΊηΘΞΑΚθ6. ΤΗΙ5 15. {πο οᾶδο ποῦ ΟΠΙΥ 

τ {πο οατΙ]γ ΑΡετοϊαβ, ΠΟ 188 

Ῥθει. α]τεαᾶγ πιοηθἰοπαᾶ (Ρ. 54), Ῥαῦ 

8150 τι ἃ Ἰαΐοι Ῥ]επορ οὗ {Π6 βαπΠο 

ΏΒΙΩΘ, ὙΠΟ πας Ῥτοβοηῦ δὖ ὑπ Οοαπο]] 

οὗ ΟΠα]ορᾶοπ (1800. Οοπο. 1ν. 863, 
1204, 1406, 1716, 174). ΤΗϊ8 οοἩ- 
Γηβίοη πιαΥ βπσσθεῦ ἃ βαβρίοίοΏ, ὑπ 

6ἵεη Ῥαρίας απᾶ Οἰαπάϊας Αροϊηπατίς--- 

οπθ ΟΥ ῬοΐΠ---πιαγ Ῥε]οης {ο {Π15 οίπετ 

Ἠιεταρο]5; Ῥταῦ ὑπ6 οοπβΙάεταί Ίο {λαῦ 

{π6 οἵυγ πθαχ {πο Ίος Ἰαά ἃ ΟἨτίβ- 

{δι οοπητητιΏΙζγ 88 εατὶγ 85 {Π6 ΑγΡο- 
Ε{ο]ῖο Ἴπῃθβ απᾶ {]αί 10 τας πο Ία1ρετ 

Ῥ]αος οἱ {6 πο ππ]] τοαβετο 8. 

1 Α εί οὗ {86 Ῥ]βΠορτίοβ Ῥε]οπσίπς 

{ο {ΠΙβ Ῥτονίπορ αὖ ὑπ «πιο οὗ {πο 

Οοπποῖ] οὗ ΟΠα]εθᾶοη, οηἩ ν/οβο Ῥεμα]Ε 

ιοίχ πιοἰτοροΠίαη βἶρης {ο ἄθογοοβ, 

15 ϱΊτεη, ΤιαβΏ. «οπο. 1. 1591, 1716. 

Ο0ο1οββε, 15 οπθ οὗ {Π656, θαὺ Ἠιεταρο]ίβ 

18 πού. 

3 Αὐ {ο 5 απᾶ 6ἱῃ ἄεποτα] Οοπη- 

οἵ]ς (4.9. 553 ΕπΠᾶ Α.Ρ. 68ο) ἩἨ[οταρο]ίβ 
15 βἰγ]εᾷ α πιείτορο]ς (ΤΡ). 6οπο. ντ. 

220, ΥΠ. 19068, του7, 1117}; απᾶ ἴῃ {πθ 

Ἰαίζετ ο.5ο 1Ὁ 15 ἀοβισπαίθᾶ πιαίτορο]1β 

οὐ ΡΙγησία Ῥασαίίαπα, ἴποαρια ΌΠΙβ 

β8ΠΠΘ ἀθβῖσηα{ῖοη 15 5.11] ρίτεη ο Τ/8ο- 

ἄἶορα. Ῥγηπαάα ταΐαῖίης 195 Ῥοβίῖοτ 

8.8 πηθίτοροΠβ οἱ Ρ/ιγησία δαἴζιατίς. 

Έτοπι {15 ὧππρ ἴου τα Ἠιεταρο]1β 

ΒΘΘΙΗΒ αἱπαγβ ο Ἠο]ά πιεϊτοροΠίατ 

γαηπ]ς. Ῥαί πο ποσο 18 Ῥτοβογγοᾶ οὗ 

ἴπα οἴτοπππβίαησθϐ ὑπο ΘΟ. {πα 

οΏαησε γ/α5 πηαάθ. Τό ἰοο]ς ρ]αςθ Ἰου- 

οπεγ ἴον. Ἠϊετοσ]θ5, απᾶ ποῦ ΙΠΙΡΥΟ- 

ΡαΡ]γ Τη Α.Ρ. 535 ππᾶετ ο αεπῖαη: 566 

Ἠαπιρασ Οἶέῖεδ απιᾶ Βἱε]ορτίαν ο) ΡΙΥ- 

σία Ῥ. 374. ΑΔοοοταϊιηβΙγ ἵη ἴπο Νο- 

εἰ, νο 816 Ἰαΐθτ, 10 18. οπύετεᾶ 

88 πιείτορο]Πβ οὗ δηοῦΠου Ῥητγρῖα Ῥα- 

οααπα (ἀἱδεποῦ ἔτοπι ὑ]αῦ νπῖοὮ Ώαβ 

Τιαοᾶ]σθα {οΥ 105 τιείτορο!1β): Ἠἰετοσῖίε 

Φηπεσᾶεπιιις εἰ Νο (θα, Ῥατί]μογ) 

Νοῦ. 1, ΡΡ. 56, 57, 73: Νοῦ. 3, Ῥ. 124; 
Νοῦ. 6, Ῥ. 147; Νοὺ: ἢ, ὈΡ- 152; 161; 

Νού. 8, ΡΡ. τύ4, 18ο; Νοῦ. 9, .Ῥ. 1907; 

Νοῦ. το, Ρ. 229. [ἢ ἴΠΙβ Ῥοβίίοη 10 15 

Ῥ]ασσᾶ οαὐ οὗ ἴπο Ῥτορετ ρεορταρΠῖσα] 

οτᾶστ απᾶ πθαχ {πο οἶοβο οἵ {1ο 15{, {Ππ8 

Βῃοσίηρ ὑπαὺ 15 πιεγοροΠίαΏ 70. ]15610- 

61οπ γα ογθαῦεᾷ αὖ ὃ Θουῃρδγδύϊν ον ]αΐθ 

ἀαπίο. Τηο πο οὗ ἄἱοοθξεΒ ἵπ {πο 

Ῥτονίησθ 18 ρεηοτα]]γ 6ἶτεπ 45 9; ΝΠβΒ 

ἰδ. Ῥ. 3ο1. ΤἨθ ΏΒΠΙΘ οὗ 6ο ΡΥοΥΙΠΟΘ 

16 γατῖοπβΙγ οοτταρίθᾶ ἔτοπι Πακατιανῆς 
6.6. Καππατιανῆς, Καππαδοκίας. 

δ ζ 

ο οο1οββε.. 
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1 15 5ΒῈΡ- 
Ῥ]απίρα Ὦτ 
οποπ6. 

ΤΗΕ ΟΗΌΕΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥΟῦΕ. 

δοίϊνθ, {ποισῃ Ιποοπδρίοιοα5 Ῥατί, ἵπ Ἰαΐετ ΟἨτιβίαη Πδίουγ, 

0οἱοβ5 γα {Τοπ ὑΠ8 νετγ Πτεί ἃ οἴρ]μει. ΤΠ ἴον 1ἱ5ε]ῇ, α8 

6 Ἠαγο 5661, ὰ8 αἰτεαάγ Ἱαπῖπσ 1Π ἰπιρογίαπος, Που ἴμε 

ΑΡοβί]ο πτοία; απά 165 βυ βεθαιθηῦ ἀθε]ῖπο 566Πη5 ἴο Ἠανθ Ῥθοῦ 

τα ρα. Νοῦ ἃ βἴησ]ο εγεπό ἴῃ ΟἨΠτίίαη ἨΙβίοτγ 18 «οηπηθοίεᾷ 

ὙΠ 105 ΠαΠ]6; απά 105 νετ αχἰδίεηςθ 15 ΟΠΊΥ τοδοιεᾷ {Τοτα 

οῬΗνΙοη, θη αἲ Ίοησ ΙΠίθγνα]5 50Π16 Ώί5Πορ οὗ Οο1οβ5 αἲ- 

{ασμες [15 βΙσηαζιτο {ο ἴμο ἆθοτεο οἵ δῇ εεο]εδιαςᾶσα] βυποά. 

ΤῊΘ οΙίγ οεαδεά {ο εἰτικο οοἵη5 ἴῃ {πο τεῖση οἵ (οτάῖαη (Α.Ρ. 

238---244)". Τὸ [611] σταάια]]γ ΙΠίο ἀεσαγ, Ὀειηπς 5αρρ]απίεᾶ Ὦγ 

{πε πεϊσμροπτίησ {οπη ΟΠοἨ55, {Πο πιοάργη 0ΠἨ9Π05, 5ο οα]]εά 

{τοπ {μα παίατα] Γαπηε]ς Ὦγ πΥηΙοὮ {Π6 5ἴΤΘαΠΙ5 θγο ἄΙδαρρεαΓ 

1ῃ απάεγστοιπά οἩαηπα]ς {οτιηεά Ὦγ {Π6 ΙποταδίαΊοης οἱ ἴτανετ- 

{1πη65. 

α τεηεγγθὰ ἀββϑα!ῦ οἱ 105. δποϊθηῦ 6ΠΕΠΙΥ, ὑπ6 οατλαπαΚκο”. 

1 586 Μιοππθῦ 1ν. Ῥ. 2690, Ίμεᾶκθ 

Διπιΐδπι. Ηεἰῖεπ. Ῥ. 45. 

3 ΠοβηΏπΠπ6Β Ουτοραϊαία ὮῬ. 686 (ρᾶ. 

Ῥοπῃ.) φήμη...τοὺς Τούρκους ἀπαγγέλ- 

λουσα τὴν ἐν Χώναις πολιτείαν καὶ αὐτὸν 

τὸν περιβόητον ἐν θαύμασι καὶ ἀναθή- 

μασι τοῦ ἀρχιστρατήγου ναὸν καταλαβεῖν 

ἐν μαχαίρᾳ... καὶ τὸ δὴ σχετλιώτερον, 

μηδὲ τὰς τοῦ χάσματος σήραγγας ἐν ᾧπερ 

οἱ παραρρέοντες ποταμοὶ ἐκεῖσε χωνευό- 

μενοι διὰ τῆς τοῦ ἀρχιστρατήγου πα- 

λαιᾶς ἐπιδημίας καὶ θεοσημίας ὡς διὰ 

πρανοῦς ἀστατοῦν τὸ ῥεῦμα καὶ λιὰν 

εὐδρομοῦν ἔχουσι, τοὺς καταπεφευγότας 

διατηρῆσαι, κ.τ.λ. 

ΤἼῊΘ « νοτδΏῖρ οὗ απΏσε]ς’ 15 ΘΌΤΙΟΌΒΙΥ 

εοππθοῦθᾶ ὙΠ {Πο ρηγδῖσα] Εοαίατοβ 

οἱ {ο οοππίαγ ἴῃ {Π6 ]εσεπᾶ {ο πο] 

Οπτορα]αία τε[θΙΒ. ΤΠθ ῬεοΡρ]ο πετθ ἴῃ 

Ππητηϊπεηί ἄβηρουγ ἔΤοπα α παᾶᾶεπ ἵπαπ- 

ἀἄαΐιοηπ οὗ {πο Τισοαβ, θη ὑπ ατο]ι- 

8ηρο] ΜΙοπαεὶ αρρααγαᾶ απᾶ ορεποεᾷ α 

οἩαβπι ἴῃ ἐμ οατί] (Ἡτοισ] ΠΙς] {Π6 

παίθτς Βοπεά ΑΨΑΥ Πατη]θββΙγ: Ἠατί- 

1675 Ποδεατε]ιεν ἵπ τεεσε Ῥ. 53. 866 

αποί]Ώοχ Ιεσροπᾶ, ΟΥ αποίµετ νεγβίῖοη οὗ 

ἔπο Ἰορεπᾶ, ἵπ ΠΙΟ {πο ατοηβηρο] 

ΙΠ{ΘΥΡΟΒΕΒ, ἴῃ Τββοτᾷθ Ρ. 1ο3. 

ο πιαγ οοπ]εοίατε αἰ5ο ὑπ 105 ταῖη πας Παδίεπεᾶ ὮΥ 

1015 

10 ψὰ8β π6 Ῥιτίπρίαςο οὗ Νιεοίας 

Οποπ]αίθε, οπθ οὗ ὑπ6 τποβὺ Ιπιροτίαηῖ 

οὗ {χο ΒυζΖϑῃίπθ Πἰβίογίδηβ, πο ὑπῸ5 

ΒΡΘΔΚΒ οἳ 15 (46 Μαπιεῖ. νἱ. 2, Ῥ. 230, 

ο. Ῥοππ.); Φρυγίαν τε καὶ Λαοδίκειαν 
διελθὼν ἀφικνεῖται ἐς Χώνας, πόλιν εὐ- 

δαίμονα καὶ μεγάλην, πάλαι τὰς Κολασ- 

σάς, τὴν ἐμοῦ τοῦ συγγραφέως πατρίδα, 

καὶ τὸν ἀρχαγγελικὸν ναὸν εἰσιὼν μεγέθει 

μέγιστον καὶ κάλλει κάλλιστον ὄντα καὶ 

θαυμασίας χειρὸς ἅπαντα ἔργον κ.τ.λ., 

ὙΠΘΙΘ ἃ οοιγαρῦ τεβᾶῖησ Παλασσὰς ἴοΥ 

Κολασσὰς Ἠαᾶ τηϊβ]εᾷ 6οπἹθ. 10 Μ11] Ὦο 

γοπηθπηροχθοᾶ ἴπαῦ ἴπο ποτᾶς πόλιν 

εὐδαίμονα καὶ μεγάλην 819 Ώοττουγθᾶ ἔτοπα 

Χεπορμοπ)5 ἀεροτιρίοη οὗ Οοἱοββ 

(Απαῦ. 1. 2. 6) : 568 4ὔοπε, Ρ. 15, ποῖο 3. 

Ἠο αραῖπ α]]αᾶες {ο Ἠϊ5 πα{1νο Ρ]ασθ, 

49 Ἱδααο. Ἡ. 2, ῬΡ. 53, 3 τοὺς Λαοδικεῖς 

δὲ Φρύγας μυριαχῶς ἐκάκωσεν, ὥσπερ καὶ 

τοὺς τῶν Χωνῶν τῶν ἐμῶν οἰκήτορας, δὰ 

Ὀτῦε σαρία τό, Ῥ. 841, τὸ δὲ ἦν ἐμοῦ 

τοῦ συγγραφέως Νικήτα πατρὶς αἱ Χῶναι 

καὶ ἡ ἀγχιτέρμων ταύτῃ Φρυγικὴ Λαοδί- 

κεια. 

ὃ Ίο 7080 οοπ]θοίατο ἐλαῦ 16 πας ὑπ 

ἀἱδαξίτοτςβ εατίαπακο πον αα]Πθητς 

(Α.5. 262) πἩΙοὮ ρτονεᾶ Γαία] {ο 0ο1οξ- 



ΤΗΕ ΟΠΌΠΟΠΒΡ ΟΕ ΤΗΕ Ι1Υο0ῦ». 

οΟΠΊΠΙΟΠΙΥ 581 ὑμαὺ ΟΠοπε 15 θα} οἩ {1ο 5106 οἱ {π6 αποϊοηέ 

Οο1οβδα.; θαὺ ὑπ6 Ἰαΐετ ὕονγῃ δίαπἀς αἲ 8οπΠ1θ ἀῑδίαπορ {Γοτη {πΠ6 

6αγ]1οτ, 5 Βα[5ρΙνγ ἆοθθ ποπ ΟΙά Βαγαπ, Τ]ῃο ερίδεορα] 

866 ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΥ͂ {ο]]ογνεά ἴπο Ῥορια]αίοι; {λοισ] {ογ 5οπηθ πιο 

{τοι 105 τοπιονα] {ο ἴπο παι’ ὕονγῃ πο Ῥίςμορ 561] οοππαθἆ 

{ο ἀδο ἴμο οἰάογ {1016, ψιὺ οὐ ψιὺπουῦ {πο αἀάτθοη οὗ Οποηπς 

ὮΥ αγ οἵ εχρ]απα/οἩ, {111 αὖ ΙεησίἩ λα παπηθ οἵ {815 Ῥεϊπηϊθινο 

ΑΡοβίοΠο ΟΠιτο] Ῥα8565 Υ/οΙΙΥ οαῦ οἱ 51σ1{3. 

6ο 

μα Τυτκῖβη οοπαιεςδύ Ῥτόδςεά ὙΠῸ Πιοτο απ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ταγκίοη 

βογοΓΙῦγ ΟἹ ἴμες5ο ἀῑδίτιοίς. θη {μα ἆαγ οἵ νιςιαὔίοηπ οαπ1ο, 

ἴπο ΟΠατο] σας ἴακεπ Ὦγ εατρτίρο, Οεσαρῖεᾶ πλ Ισποβ]ο 

ᾳπαττεῖς απιά 561Π5}) Ιπύετεδῦς, 51ο Ἠαά πο 647 {οΥ ἴ]ο νοῖορ οἵ 
Ἠϊπι γιο ἀαοπιαπάςά αππϊβδίρη. 

588 (566 8Ρογο Ρ. 35, ποίθ τ). ΤΗΙ8 18 

οομηβίβίθην πμ πο ἴαοῦ 4Ώοτθ ΤΊεΠ- 

ΦἼοπεά ἴΠαί πὸ Οοἱοβείαπ οοἵπβ Ἰαΐοι 

Παπ οτᾶίαηπ 41ο εχίαηὀ. 6 τεαᾷ 

Ιπᾷεεᾶ οἵ δὴ εαγίπαπα]κθ ἴῃ [Π6 τοῖρη 

οὗ ἀογαϊϑη Ἠϊτπηβε]{ «6ο 8616 ρταγίβ αὖ 

οἴνιίαίες εἰαπα {εντ Ἠϊαία ἀἄερετῖτεπῦ᾽ 

(Οαρϊίο]. Υἱέ. ἄοτᾶ. 26), Ὀὰὺ πο 876 ποῦ 

Ιπ[ογπηεά οὗ [πο Ἰοοϑ 165 αΏεοιεᾶ Ὦγ 

1. πει δύ ΟΠΥγβοβίοπι γτοῖο, {86 

οἵυ οχὶςσιεᾷ πο Ίοπρος, 88 ΤΙΔΥ Ῥο ἵη- 

{εγτεᾷ ἴτοτα Ἠ18 οοπηπηεηί (Στ. Ρ. 323) 

Ἢ πόλις τῆς Φρυγίας ἣν" καὶ δῆλον ἐκ 

τοῦ τὴν Λαοδίκειαν πλησίον εἶναι. 

Οπ ιο οἴπετ Ἠαπᾶ Μ. ΈῬεπατπ 

(1 Απίεε]ιγὶδέ Ῥ. 99) 5878 οὗ {Π6 εατί]- 

ααακο ππᾶςι ΆἈεγο, '6ΟοΙοβ86” πο βαῦ 

56 τεἰενοτ; 6116 ἀἱδραταῦ Ῥτεβαπο ἅπ 

ποπρτε 465 όρ]1βεβ’; απᾶ ΒΘ 868 ἴῃ 8 

ποῖθ “ΟὉ]οβθ685 η ρ85 (6 ΠΙΟΠΠΕΙΘΒ 

Ππρότία]ος [ααάϊπρίοη]. ΒῸΥ {ΙΒ 

βίαζοπιεπί {μοῖρ 15, 1 Ώαιετε, πο 88- 

{λοτ]ϐγ; απᾶ 85 τερατᾶς ὕΠ6 σοῖης 16 15 

ορτίαϊπ]γ πτους. 

Ἑατίμαπα]κεβ πᾶν Όθεη 121ρε]Υ 1π- 

αἰγατηθηία] 1 οπαησίπρ {πο αἶνορ οὗ 

οἶᾳοβ αἰθπαίεᾷ πὶ ἴπο ταηρο οὗ 

{πεῖτ Ἱπῃπεπαθ. ΟΕ Απ πο Ἠατο δῇ 

Ιηβίαηποϱ ἵπ ἴαο πεϊρπροατποοᾶ οὗ 

ΤΠο ἆοοτ πα Ῥαττοά απᾶ 

6ο1οββ. Ἡαπι]ίοἨ (1. Ῥ. 514) τεροτίβ 

ἴπαί απ οατίμαπα]κθ νγηῖοἩ οοσουττοᾶ δὲ 

ῬεπΙζΗ αὐοαί α Ἠππᾶτεά ΥΘΑΙΒ αρο 

οὐ αδθα ἴμο ἹπΠαδ]{απίβ {ο τοπηοτθ {Πεῖτ 

ΥΘΒΙάΕΠΟΘΒ {0 8. ἀἰΠεγεηί Ἰοσβ]16γ, πΊθχο 

[ΠΟΥ Πᾶν τοπιαϊηεᾶ 6Υ6Υ βπσς. 

1 Αἲ {πΠ6 Οοιποῖ] οὗ ΟΠα]οεᾶοη (Α.9. 

451) Ναπεοβίαβ οἱ Τιαοᾷῖσεα εαΏβοτῖρθβ 

ΤΟΥ ο αὐβεπὸ ῬίβΠορβ απᾶρτ Ἠϊπι,” 

ΑΊΠΟΠΡ ΠΟΠΗ 15 τη θη ] ΟΠ 64 Ἐπιφανίου 

πόλεως Κολασσῶν (1490. ζοπο. τν. 1591, 
εᾱ. Οο]ει; οοταρ. ἐδ. 1745). Αὐ ία 

ΩπΙπϊρεχίίπο Οοπποί] (4.5. 602) ο6οΒ 

ἴπο βἱσηαίατο οἵ Κοσμᾶς ἐπίσκοπος πὀ- 

λεως Κολασσαῆς (510) Πακατιανῆς (ζοπο. 

υπ. 1496). Αὐ ἴΠο σηᾶᾷ Οοππο οὗ 

Νίσεα (Α.5. 787) ἴπο ηαπιθ οὗ ἴμο 560 

15. 1η ἃ ἰχαΠΒΙΠοη βίαΐο; ἴπο ῬίδΠορ 

ΤΠεοᾶοβίαβ (ου ΤΟ οΒΙ [Π65) βἶσηρ Ὠΐτη- 

561} βοτηθίϊτηθϑ Χωνῶν ἤτοι Κολασσῶν, 

ΒΟΙΠΘΕΤη95 Χωνῶν ΒΙΠΙΡΙΥ (ζοπο. ντ. 

68ο, 796, 988, 1299, 1222, 1357, 1378, 

1432, 1523, 1533, ἴῃ ΙΙ8ΗΥ Οὗ ΜΉΘ 

Ῥαββ8ς6β {πο πογᾶ Χωνῶν 15 ΡΤΟΒΕΙΥ 

οοιταρίεά). Αί Ιαΐετ Οοπποῖβ {Π6 566 

16 οα]]οᾷ Χῶναι; δηα {15 15 ο ΠαΠΊΘ 

πΏῖοὮ 10 Ῥθατβ ἴῃ {1θ Νοιίώ (ΡΡ. 97, 

127, 100, 222, 393, 68. Τα611εγ). 

οοπαπεεῦ. 



7ο ΤΗΕ ΟΠΟΒΟΗΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΤΥΟῦΡ. 

Πιο Κποοῖς απ]οεάσά. Τὴ Ἰοηπσ-ιππρεπάϊπσ ἆοοπι ογετίοοῖ 

Ἠθτγ, απά ἴ]ιο σο]άεπ οαπά]εδί]οὶς Ίναδ τεπιονθᾷ [ῸΓ εσετ {Τοπα 

[86 Ἐετπα] Ῥτγοξθπος". 

1 Έοτ {ιο τοπιαίης οἳ ΟΠτίβίαη 

ΟΠατο]ος αὖ Τιαοᾶίοεα 566 Εθ]]οπ5 αξία 

Μοῦ Ῥ. 281, ῬοοοσΚκθ Ῥ. 74. ἃ ἆε- 

βοτϊρίοη οἳ ἴπτεε πε οἨιχοπεβ αὖ 

Ἠιεγαρο]ς 15 αἴτεπ ἴθ Ῥετσαςκοπ΄ς Π- 

Ἰιδίγαίεᾶ Ἡαπαῦοομ ο Ατε]ιζζθοίιιγο τι. 

Ῥ. 967 84.; οοπαρ. Τεχῖεχ 4516 ΙΗἴπειιτα 

1. Ῥ. 143. 



η. 

ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ ΗΠΕΒΒΕΡΥ. 

ΒΟΜ νο Ιαπσπασο οἵ δὲ Ῥαπ], αἀάτερδεά {ο ιο ΟΠατοῃ Τπο εἶο- 

οἱ Οο]οβρα, πο τΙαΥ 1Π{6Υ {ο Ῥγεδεπσος οἵ ὕπνο ἀἰδίατρίηπσ ης 

εἰοπιθηῦς ὙΠΙοἩ (μτοαίοηαεά λαο Ῥρατγ οἵ Οικία {αν απά ο” 

Ῥτασίϊος ἴῃ {15 οοπηπαπΙγ. Τ]6ςο εἰεπιεπίς ατα ἀἰδαπσι]δῃ- 

8.016 1Π 0Πεπῃδε]νες, ἴποισ] 16 ἆοθβ ποῦ {ο]]οι ἐπαῦ ὑπο ὺ Ρτεδεηῦ 

ἴπο {εαοβῖπσ οὗ πνο ἀῑδίποῦ ρα{168. 

1. Α ΤΙ6ΓθΘ σΊαηοϱ δὖὺ ἴΠο αριδί]ε 5αῇ]οες ο ἀείεοῦ {πε Ἅ. ἆστλια, 

Ῥτθδεπος οἵ ΨΦΌθΑΙΒΝ ἴῃ ἴμο {εασβίησ ὙΥΠΙοΏ ὑπΠ6 Αροδβί]ο οοπ]- 

Ῥαῦ. ΤΠο οΏδετναπος οὗ δαραίῃς απἀ πού ΠΊΟΟΠΒ 15 ἀθοῖδινο 

1π {815 τοβροοῦ. ΤῊ ἀῑκίποίίοπ οἵ πηεαίς απᾶά ἀτιη]ςς ροϊηίς 1π 

ἴῃπο 6αΤΠο ἀΙτασίΙοη”. Ίνεη ὑπ6 εη{οτοεπιεπί οἵ {πο ΙΠΙΠΤΟΤΥ 

τ1ζο οἵ πᾳ 8185} πΊαΥ Ῥο Ιη{εττοά {Τοπ {πο οοπίταςὺ Ιπιρ]εά 1Π 

ού Ῥαπ]5 τεοοπππεπάα{Ίοη οὗ {Πο δρ]τι ια] οἴτοαπποίβΙοη ”. 
2. Όπ {με οἴμετ Παπά α οἱοδεΓ εχαιηΙηαὔΙοη οἵ 105 Ιαησιασθ 2. ἄπος- 

ΒΠΟΝΒ ἐμαῦ ἔ]μοςο ο πάαίο Γοαύατος ἆο ποὺ οχλαιδέ {π6 Ῥοτίταῖ- ἢ 

ἴατο οἱ πο Ί6Γ6δΥ ΟΥ Ἰετοδίθε ασαϊηςύ γ/ΙοὮ {μα ερἰδί]ο 15 

ἀτεσοθεά. ο ἀῑδοετη αη εἰοπιοπί οἵ {Πθοβδορῃῖο βρεοα]αίίοῃ, 

πγηΙο]ι 15 αεπ {ο {ια βριτιὖὺ οἵ ο πάαϊδπι Ῥτορετ. 8 ατα οοῃ- 

Ποπίεά τιν ἃ βΠαάοιΥ πιγςβἰοίδτη, ὙΠΟ. 19565 1156] τὰ {ια 

οοπίετηρ]αξίοπ οἵ ὑπ απβοθη μου. 8 ἀἴδοοτετ ἃ θη ὉΠΟΥ͂ 

{ο ΙΠίΘΓΡΟ56 οργίαϊη αριτιζαα] ασεηοίθ», ᾿πὐθυτηθάϊαΐθ ὈΘΙΏΡΆ, 

Ῥείνεειπ (οἆ απἀά τηϑη, 85 πο Ἱπβύταπηεηί5 οἱ οοπιπηαηΙσαΒΙοΏ 

δα 086 οῬΏ]θοῦς οἱ πογβμῖρ". ΑπιοίραΠησ μπα τϑϑαϊὺ πῃ] ἢ 

γή] αρρεας πποτθ οἰθατ]γ Πετεαίίες, 8 ΤΠΑΥ 580 ὑπαὺ αἶοης 

1 Οο1. 11. τό, τ7, 21 Βα- 3 11 τὰς δ ΤΠ 1 8) τὸ, 22- 
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Ατο {πεςδθ 
οοπιΏίπες 
ΟΥ̓ βερᾶ- 
γαῖθᾖ 

ἄεποτα] 
ΤΘΒΡΟΠΑΒ ΤΟΥ 
βαρροβίησ 

ΤΗΕ ΟΟΠΟΡΒΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

ἢ 15 Τυδείδη ἴπετο γα ἃ ἄνοδτιο εἰεπιεπί ἵηπ {πο [αἱ5ε 

ἰθασ]λίηπσ υ]ΙοὮ ρτενα]]εά αὖ 0919555». 
Ἠανο τὸ ἴλεη νο Ἠεγορῖθς Ί6γθ, ΟΥ 006 ΟΠΙΥ2 δετθ 

Ώποςο οἰοππεηί5 ἀἰςσαποῦ, οτ Ίετθ ΠΟΥ {α5εά ΙΠίο Πο 8απιο 

βυϑύθχη { Τη οἴμεγ ποτάς, 15 δῦ Ῥααἱ οοπἰτονετήπσ ἃ Ῥῆαδα 

οἱ Φυάεδίβιη οἩ {πε ὁπ Παπά, απά ἃ Ῥμαςο οἵ (ποββιοΐσπι Ο0Ἠ 

ιο οἴῃετ; οἱ 41ὰ 8 πα Ἠϊπικθιξ ἴῃ οοπΏ]οῦ η ἃ ο) αάςο- 

(ποβίῖο Ἠθγαδγ ΒΊΟΝ οοπιρ]πεᾷ πο ὑπο: 

Οπ οἶοδε; εχαπιϊπαξΙοη πε Ὠπά οπτδεἰγε οοπιρε]]εά {ο 

αἀορυ (86 Ἰαΐθΐετ αἱετηαίῖνο. Τηο ορὶδί]ο 1561 οοπίαϊΙη5 πο 

οΏθ ἈΘΥΕΞΥ Ἠ]ηί {Παῦ {πο Αροςί]ο Ἠα5 τόσ ἴμαπ οπθ 5εῦ οἵ απἰασοπΙδί5 
ΟΠΙΥ, 1η 
ΨησἨίπου 1η νε’; απ ὑΠ6 ποθεά]θβς τπι]61ρῃσαθίοη οὗ Ῥρείδοη5 οἱ εγεηίβ 

16 8ΙΥΥΑΥ5 {ο Ῥο ἀερτεοαίθᾶ 1η Πβίοτίοα] οτηΙοῖσπι. ΝΟΥ Ἱπάεοά 

ἀοες ια Ἠγροίμθβίς οἵ ὃ βἴησ]θ «οπηρ]εχ ἨσΓΕΡΥ Ῥτεδεηί αΠΥ 

8106 {π5εᾶ. 

1 ΤῊ Οοἱοβεῖαη Ἠθγθεςγ Ἠα88 ὌθεἨ 

πηβᾶθ {πο 5αῦ]εοῦ οὗ ερεοία] ἀῑβδετία- 

ἴοης Ὦγ ΒΟΗΚΕΟΚΕΝΒΌΕΡάΕΕ Βεἰίγτᾶφε 

σι" ΠἨἰπίείέιπα ἴπι Ν. Τ. (Βιπισατί 

(832), απᾶ εῦεγ ἀας 4ἴίετ ἄετ]άΐδο]ιετι 

Ῥτοεεϊψίεπ-Ταιι]ε, πεῦεί εἴπεγ Βεϊίαφε 

δον αἰ ΙΓΙΕΙΥΕΥ σιν Οοἶοβεᾶ (Βετ]ῖπ 

1828): Ὦψ ΟΒΙΑΝΡΕΕ Οεῦεγ αίε (ζοἴοδ- 

βἴδελ]οπι ΙΥγΙε]ιγοΥ (ΤΠ πσεγ Ζεἰίδελτίγέ 

ἴον 1834, ΤΠ. Ρ. 96 54.) ; απᾶ Ὀγ Ώπετν- 

πΙΑτΙΡ 1)6 Ῥεειμάοᾶοσείοτίῦι» 6οἰοδεεπείδιςδ 

(1834). Βαῦ πποτθ ταἰπαβ]θ οοπίτῖρη- 

Ποπ {ο {86 εαὐ]εοῦ ψ11] οἴη ο Γοαπᾶ 

ἴῃ Ιπχοᾶαοοπβ {ο οοπιπηθη{αΠΙ65 ΟΠ 

{16 ορἱβί]θ. ΤΠο5ο οὗ ΒΗΕΕΕ, ΏΑνΙΕΡ, 

ΜΕΣΕΗΕ, ΟΤΙΡΗΑΌΒΕΝ, ΒΤΕΙΑΕΗ, ΡΕ 

ΕΤΕ, αηπᾶά ἘΙΟΡΡΕΒ ΤΙΒΥ Ὦθ 1ΠΕΠ- 

{οηπθᾶ. ΆΑπποῦς ΟΥ̓ πονκς πΠΙοΗ 

ΤΗΥ Ὀ6 οοπβι]{θᾷ ατθ Ῥαυπ Ὠεγ 4ρο9- 

ἰεῖ Ῥαιῖι Ὁ. 4170 84. ΒΟΕΗΜΕΒ 

Ίδαφοσο ἵπ Πρίβδἰοίαπι αἆ («οἱοβξεπδεξβ, 

Ῥοτ]η 1829, Ῥ. 56 84., Ρ. 277 84.7 

ΒΌΒΤΟΝ Ππιιϊγι Απίο ἐπ ΠΗετεβίε οἱ 

ιο Αγοδίοζίσ «πε, Τιθούαγοβ 1ν, συ; 

Εγλα Ὠίε Ρεπιαξε]ιτείθεπι εδ 4γροςίεῖδ 

Ταιΐζιδ ὮῬ. 462 8ᾳ.; ΗΙΠΙάΕΝΕΕΙΡ 

Ὢετ ἀποείϊοϊδηιι τι. ἀα8 Νειο Τερία- 

πιοπί ἴῃ Όιο Ζακ]. [. ἨΓδεοπδοῃι, 

Τ]εοὶ. πτπ. Ὁ. 233 54.; Ὦ. Δ. Π15- 

τσ ἴῃ Φδε]επ]εῖς Βιδεῖ-Γιεπίσοπ, 8.0. 

ἄποβῖβ; ΜΑτεπποεε 267 ΕΒτίε απι 

4ἱο «οἴοβδεγ Ῥ. το 84.; ἈΒΑΝΡΕΕ 

Ρϊαπιϊπα οὐ ἐμὲ ΟΠγὶδέίατι ΟΠπιγε]ι τ. 

Ῥ. 319 8ᾳ. (ἔπρ. ΤταυῬ.); ἘΒΕΒ- 

ΒΕΝΒΕ Τγος Ῥγεπιίογα δἰδεῖες τι. Ῥ. 

[04 84.; Βτοβς Οριεοειία τι. Ῥ. 149 

5ᾳ.: ΤΗτΕΒΒΟΗ Βίο Αἰγε]ε ἴηι 4ροξ- 

ἰοἰΐδε]ιεπι Ζεἰα]ίεγ Ῥ. 146 5α. Οἱ 81} 

{Πο αοοοιπίς οὗ {μεσο Οοἱοββίαη ζαΐ56 

{θασἨθτβ, 1 Ἰβτο Ι[οππᾶ ἩΠΟΠθΘ ΤΙΙΟΤΘ 

ϱαβίαοίοιγ παν ἴπαῦ οὗ ἈΝεαπάετ, 

Ν/ΠΟοβθ ορΙπΙοΠΒ 816 Το]]οπεᾶ ἴῃ πο 

1ηΒΙΠ ὮΥ {πο πιοδῦ ΒΟΌΘΣ οἱ Ιαῦες 

ΨΤΙΤ6ΤΒ. 

Τη {86 Ιπτορίϊσαβῖοη ΒΟ Το]]οσπς 1 

Ἠαγο αββππηθᾷ ὑπαὺ {πο Οο]οβείατ Ταἱ59 

{θαοΏοατς πογο ΟἨτ]βΙαηΒ {η ΒΟΠ1Θ 56ΠΕ6. 

ΤῊΘ νίεπς πηαϊη{αϊπθᾷ Ὦγ 5οπ1θ θ4ΤΠΘΥ 

οτΙ165, πιο τεοσατάεᾶ {Πεπῃ ας (1) 908, 

ος (2) ἄτθει ΡΗΙΙοβορῄΒετς, ος (3) Οα]- 

ἄθαπ τηααῖ, Ἠ8το Ιοππᾶ πο ἴατοατ πα 

ᾷο ποὺ πθεᾶ βετίοἈΒ οοηβἰάθταοη. 966 

Μοαγοτ)β πἰχοάποῦίοη ΟΥ ἃ) ΕΠΊΤΙΘΙΒ- 

{ἴοη οὗ 50} νίθπΒ. Α τοπία οπ οἱ 

μοὶ Μ1Π1 Ῥο {οαππᾶ ἴῃ Ε]εε]5 Του- 

ΙεδιώιφεἸι Ῥ. 12 8ᾳ. 
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γθα] ἀπβιοα]0γ. Τῇ υπο ὕνγο εἰεπιεπί5 56εεπι Ἰγθουποῖ]αρία, ΟΥ αὖ 

Ἰραςῦ Ἱποοπσταοιβ, αὖ βΥ5ύ δ1σΏί, ὑΠ 6 ἹπουποταΙϐγ ἆΙδαβρεατ6 οἩἨ 

{ατίμετ εχαπηπαοη. Τῦ ση] θ6 5ῆονῃ 1η {μα οοπτςθ οἱ {815 

Ιηγοβίσαβίοη, ὑπαῦ βοὴ βρεοῖα] ζεπάθησοίθς οἵ τε]σ]οις {Ποασ]ιύ 

8ΠΙΟΠσ {πο ὦ; ους (μειηδε]νος Ὀοίοτο πα αὈοαῦ Μπ] {πιο Ρθ- 

Ρατεά {Π6 γγαγ {ΟΥ 5ΙΟΒ ἃ οοπιβΙπαΘίοΏ ἴῃ ἃ ΟΠτίβ]απ οοπηπηαΠΙϐγ 

Ί]κο π6 ΟΠατο] οἱ Οοἰοβδ”. ἩΜοτθονοτ Ίνθ 5181} Ηπά ὑλμαῖ Πο 

ΟἨτὶδάαπ Ἠετοερίες οἵ {Πο ποχὺ 5αοοθεάΙησ ἃσες οχΙΙΡΙ6 1η ἃ ΠΠΟΓΘ 

ἀεγε]ορεά {οστη ἔ]ιο βΑ1Π6 οοπιρί]οχ ἴγρο, πο] Ίθγο αΏΡβοαΥς ἴῃ 

156 παβοεπί βἰαῦε”; {ἴΠῖ5 Ἰαΐοτ ἀενε]ορπιεπό ποῦ οηΙγ βΠονΊησ 

ὑμαῦ πο οοπιΟΙπαὔΙοη Ίαςδ ΠΙδίοτιοα]]γ Ῥοββῖρ]ο ἴῃ 1561, Ὀαὺ 

κου ῬτοεδιβΏΡροβίησ 8ΟΠ16 Θαγ]16Ι βίασο ος 105 οχἰδίεησθ 500 ἢ 

85 οοη{τοηί5 τι αὖ (ο1οβ5ο». 
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Βαὺ τη [αοῦ ἴμε Αροβί!θ 5 ἰδηριιαρθ Πατά]γ Ιεαγες {μα ατ|65- Β. Ραα]”» 

Ώοη ορ6ῃ. ΈΤΠε πο εἰεπιεηί5 αἴθ 850. οἱοδεΙγ ΙΠπίετποναη ΤΠ 

15. το[αζαίἸοτ, ὑπαὺ 165 16 Ιπιροββίθίθ {ο βεραταίε θη. Ἠε 

Ρᾶ55ες Ῥαοκνγατάς απἀά {ογνατάς πτοπι {λα οπθ {ο ὑπ6 οἴ]οι 

1 ΒΌΟ ἃ ΠΑΥ 8 ἴο ΠΟΥ παῦ {Πεγ ατθ ΟΠΙΥ ρατῦ οἵ οπθ 

οοπιρἰεκ ὙΠοίθ. Όπ {Π15 Ροϊπύ Πο ]οσῖσα] οοηπαχῖοη οἵ ἴπθ 

φοηίθηοθς 15 ἀθοϊδινε: ΄Ῥεψνατε Ιεδῦ αΠΥ τη Ἰηακο βροῖ] οί 

γοα {Ἠτοισ] ΡΗΙΙΟΡΟΡΙΥ απά ναῖη ἀθοοιὺ αἴἴετ ελα ἰταςϊίοη οί 

ΊηΘη, α{ἴον ὑπ6 ταάϊπιοηίύς οἵ υπο πνοτ]ἀ...Σο ηνθιο οἴγοιπισοῖδεά 

ΜΗ α οΙΤοιΤΙΟΙΦΙΟΏ ποῦ τηϑ 8 γη Παπάς...Απά γοι...αιά Ἠε 

απϊσκοη,...ΡΙούῦησ οαῦ πο Παπάντιήησ οὗ ογάϊιπαποθς ΒΊΟΝ 

85 ασα]ηςύ Τοι...Πεῦ πο ππαη {Πετείογο ]αάσο γοὰ ἴῃ πιθαῦ 

ΟΥ ἀτίπ]ς, ΟΥ 1π τοδρεοῦ οἵ ἃ ΠΟΙ ἆαγ ΟΥ ἃ ΠΘΝ ΠΙΟΟΠ ΟΥ ἃ 

ϱαρραῦἩ...Πεῦ πο ππαη Ῥεσι]]ο γοὰ οἵ τοατ Ῥγίζθ ἵπ ἃ 561- 

Ππροδεά Ἠαπα]1{γ απάἆ 5ετν]οῬ οἵ αησα]ς...[Γ γα ἀῑθά να ΟἨτὶςί 

Ποπ Πο ταάππαεπίς οὗ λαο ποτ], ΥΠΥ....γο γα εαρ]οεῦ {ο 

οτάΙπαΏσθδ...ΨΠΙοηἨ ἴμ]ησς Πᾶν ἃ 5ο οἵ π]δάοπ ἴῃ 5οἰί- 

Ἱπροδος βετν]οθ απά ΠΌΤ πα Παρὰ ἰτοαίπποπί οἵ {π86 Ῥοάγ, 

Ἠετα 

ε]επιθηῖίβ. ἘἨο αγσαοθς ἴ]αῦ ΄ἴΊιοβο {πο 

{επάθηοΙθβ απο το]αίθᾷ {ο οΠθ απΠοΐ]Ώετ 

Ὀαὺ ατο οἵ πο να]αο ασαϊης Ιπάπ]σοησς οἵ {με Βος]ι δ᾽ 

1 5686 Ῥ6]οτ;, Ρ. 83 584. 

3 966 Ῥο]οπγ, Ῥ. το 54. 

δ 0ο]. 1]. 8---23. Ἡ]σοπ[ε]ᾶ (Ώοεγ ἄπον- 
ἐϊοΐϑηνι8 εἴο. Ὁ. 259 54.) οοπ{θηϐ5 βίσθ- 

ΏΤΙΟΊΒΙΥ {οχ {πο βοραταβίοη οὗ {πο ἴπο 

85 Άτθ απᾶ παῖοτ, απᾶ ποίῃϊηρ βαπᾶβ 

ἴῃ ἴμο παγ οἱ αἱ]ονήπρ {πο Δα ΠΟΥ αξθεν 

ἴπο Ητβῦ εἰάθ-ρίαποῬ αὖ {πο ἀποβίϊῖοβ {ο 

]αησααρθ 
18 ἀεοῖεῖτθ 
ΟἹ [815 
Ροϊηῦ, 
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ποείῖο- 
1811 τητεθί, 
νο ἀοθποά 
απᾶ 46- 
βοτιρεᾶ. 

ΤΗΕ ΟΟΙΙΟΒΡΙΑΝ ΗΕΒΒΡΥ. 

{8 ΒΌΡΘΙΙΟΥ πΙδάοπῃ, {Πο ερεοπ]αίῖνο εἰεπιεπί ὙγΠΙοὮ 15 οἶπατας- 

θυ δῦ. οἵ (ἀποςίϊοίσπι, απἀ {Πο τῖζααὶ οΏβετναπος, ἴμε Ρτασίῖσα] 

εἰεπιεηό ΜΉΘ. γγας 5αρρ]θά ὮΥ ο πάαίςσπι, ατο τεσατᾶθά πού 

οπΙγ α5 ϱρπησίησ ἴσοι ὑῃ8 5αππο 5ίετη, ιό αἶδο 885 ΙπΠίετ- 

ὑνιπεά 1η {πεῖΙτ στονίἩ. Απά {έλα πιοτο σατεῇΙΙ1Υ νο εχαπαῖηπθ 

ἴπθ 56 πεπος οὗ ἴε Αροςί]ε ὑπουρη β, πο πιογα Ιππηαίε ση] 

{πο οοηπεσίοη αΡΡεαΓ. 

Ἠαν]ιης ἀοδοτιρεᾷ {πε βρεοι]αίίνο εἰεπιοπί ἴῃ {815 οοπιρ]θχ 

ἨθγαδΥ Ῥτονιδιοπα]]γ α5 (ποβίς, 1 ρατροςθ οπαιήτῖης ἴῃ {ο 

Πταδί Ῥ]ασς, Ώου ἴδ «ο πάαίδαι Ῥτίος ἴο απ ἹπάαερεπάεηίΙγ οὗ 

ΟἸΒ τυ δι δα αἰ]ιεά 1561 ση ποβῦῖο τηοάθς οἱ ἐλοπσ]ιδ; 

απά α[ιοτνγατάβ, θύμον ἴπο ἀεδοπρίίοἨ οἵ ἴ]ια Οοἱοβείαπ ἨΘγ65Υ 

16 ΒΙΟἨ 85 ἴο ]α5δα[γ 9 1 {πας οἰαδεῖησ 16 5 ἃ 5Ρρεοῖθς οἵ 

(ἀποβύϊοιβτη. Βαῦΐ, ἃβ ἃ ΡγοΠπηΙπατΥ {ο ἴμαςα 6ΠΙ1ΓΙ68, 5ΟΠΠΘ ἀ4θ- 

ΠπΙΠοη οἵ ια ποτά, οὐ αὖ Ἰεαδῦ «εοππθ οοποθρίϊοη οἵ ἴμο Ἰεαάϊησ 

1άεας νΏΙοΏ 16 Ἰηνο]νθς, 001} Ὄο πεοββδατΥγ. ἢ 108. οοπιρἰες 

νατ]είῖες απάἆ εἰαροταίο ἀθνε]ορπηεηίς γα Ἠαγα πο ΟΟΠΟΘΓΩ ἨθΓθ: 

{0Υ, 1 (πΠοβαοῖδπη οαΏ Ὀ6 {οαπά αὖ 811] ἴῃ 86 τοοοτάς οἵ ἴ]μο 

Ρ855 οτε ὙΠῸ τετ. τα {0 {Π6 {πᾷαίσετς, 

ση πηοπα 0ο]. 11. τό 54. 15 οσο]αβῖγε]γ 

οοποθτηεᾶ. Ἡοθ ΕΠΡΏΡΟΞ65 {ποτθῖοτθ 

{μδὺ 11. ὃ---το Τ6ΙΕΙΡ {ο ΄ρττο ἄποβίϊςΒ,) 

δα Ἡ, τό--23 ἴο '"ρατο ὁπᾷαῖσετε. 

Το πῖς 16 15 απῃἸο]οπί {ο 4ΠΑΜΘΤ (1) 

ΤΠ, 1 ο ὕπνο εἰεπιοπίς Ὦρ 850 8η- 

{βσοπ]βίῖο, ἴμ6υ πιαπαρεᾶ πεγτοτίμε]ος5 

{ο τεοοποαῖ]ο {ἐπεαίχ ἀ1ῄετοποθβ; ΤΟΥ Ὑθ 

Απᾶ ἴλαοπι ππ]θᾷ ἴῃ ΑΒΘΥετα] “πᾶφο- 

ἀποβΏο Ἠθτεδίες ἵπ {πο Εταί Βα]ῇ οὗ 

{869 βοοοπᾶ οΕΠΙΠΤΥ, ἑυνώμοσαν γάρ, 

ὄντες ἔχθιστοι τὸ πρίν, πῦρ καὶ θάλασσα, 

καὶ τὰ πἰστ᾽ ἐδειξάτην; (2) Τ]αῦ πο 

ὕπνο Ῥαββασο» 810 ἀἰτθογ οοππεοεᾶ 

ἑοσαί]ον ὮΥ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, 

ΨἩΙΟἩ οοσιτβ 1 Ῥοί]ι ντ. 8, 2ο; (3) 

Τ]ιαῦ 15 15 ποῦ ἃ ΒΙΠΡΙΟΘ ἐταπβΙδίοη 0606 

ΤΟΥ 811 ἔτοπη ὑμ6 αἀποβίϊο {ο ὑπ ο πάαϊο 

οΙοσαθηΐ, Όταέ ἐπ6 θρὶβῦ]θ Ῥαβ565 {ο απᾶ 

{ο βαοτοτα] πιο ἴτοτα [86 916 ἴο ἴ]ο 

οἴλθι; 8116 πο Πϊπή 15 ϱἴτοη ὑμπαῦ ἴπγο 

βοραχαίο Ἠετοεβίθβ 816 αὐίαοκεᾶ, Ὀαῦ οπ 

186 οοπίτανγ ἴἨθ βεΠίεηΟΘΒ 816 Ο00Π- 

ηθοίθᾷ ἴῃ  ]ορίσα] 5εποηοο (6.8. τετ. 

9 ὅτι, το ὃς, 11 ἐν ᾧ, 12 ἐν ᾧ, 13 καὶ, 

τό οὖν). 1 Ίορο ἔο πηα]κο (ης ροῖηῖ οἶθατ 

ἴῃ ΤῊΥ ποίθΒ οἱ ἴῃο ρ8ββασο. 

Τμο ἨἩγροίλμοδίς οὗ ΠΠΟΥΘ ἴπΠαηπ οπηθ 

Ἠςτ6βΥ 15 τηβἰηἰαϊπθᾶ 8ἶδο ὮΥ Ἠεῖη- 

χ6Ἠ5 (Κορρο Ν.Τ'.νΠ. Ρατ 2, 1893). Αὐ 

απ οιτ]θΥ ἀαΐθ 10 Β66ΊΠΒ {ο ὃς {αγοπτοᾶ 

Ὦγ ἄτοίΐῖας (ποίθβ οἱ Ἡ. τό, 2ιὴ ; Ῥαῦ 

Ἠ15 ]αησαασο 15 ποῦ τετγ οχρ]ἱοῖς. Απᾶ 

εατ]εχ 5.111] Οδ νη ἴῃ 5. ατσαπηεηέ {ο 

{86 ερὶ5ί]ο πτῖδθς, ΄ Ῥαίαηί 8114 πὶ ἄπο 

1115866 Ἠοπαίππιη 6εηθτα, αἰ αρᾶποθτθ 

{θπζατθη{ Ο0Ιοβ86ΏΒΘΒ Δ ουαπροε ρη- 

ταίο,᾿ αὐ τε]οσῖς {15 τίοι. ΤῊΘ 6απΠ1θ 

απθβίίοπ 15 ταἰβοᾷ ἢ τοσατᾶ {ο ἴμο 

Ἠοτοί]σα] {εβοΠετβ ἴῃ {11ο Ῥαδίοτα] Ερίβ. 

{165 απᾶ ἴπ ΙσηπαίΙαΒ, απᾶ β5Ποτπ]ᾶ Ὦο 

βπαπγοτθᾶ 1η ἴμθ Β8ΠΙΘ παγ; 566 Ισπα- 

ἐζιδ απἀ Ῥοϊψοαν 1. Ῥ. 364. 
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ΑΡοδίο]ο ασθ, 1ὖ γη] οὐνιοαδΙγ αρρθαν ἴῃ α 8ΙπΙρίιο απἆ εἶδ- 

ΠηΘΠ{ΑΥΥ {οτπη. Ῥ]νερδίθά οἱ 105 αοοθδδοτίθΒ απά Ῥτεδεηίθά ἴῃ 105 

Ῥαταςδύ οι{]πο, 16 15 πού ἀϊ[ποα]έ οἵ ἀε]ιπεαίίοη ᾽. 

1. ΑΦ {86 Παπ αὐθοςδίς”, (ποβίιοίδπη ΙΠΙρ]Ι68 λα Ροββεββῖοη τ. Πῤε]- 
Ἰθοίπα] οχ- 

Τῦ ΤΙΘΙςΘΒ ἃ ο]πείγο. 

ἀϊδιποίίοη Ῥοέπθοι {Πο 5ο]θοί {ουν Ίν]ιο Ἠανο {818 Ἠϊσίατ οὔ, 3955 οὗ 
: » ᾽ ἀπμοβίϊο- 

απᾶά ο να]σαγ ΤΥ ὙΠῸ ατα ψιὐποαὺ τ. 

οἵ ἃ ΒΌΡΘΥΙΟΥ γηδάοπα, ΥΥΠΙΟΗ 15 ΒΙ θη ἔτοπα οἴῃοτε. 

Έα1θ, ὈΠπα [ἈΠ Ίεπι, 

εαῇ]οθς ὑπ6 Ιαΐΐετ, υγ 8116 Κπον]εάσε 15 86 εχο]αθῖνθ ῬοββθβδΙοη 

οἵ {μα {οιπιογ, ΈΤ]ας Τί τοοοση1δ6β 8, Βθρδγδίϊοη. οὗ Ιπζε]]εοίαα] 

οαδίε ἴῃ τε]σίοη, Ἱηπίτοάιοῖηπς ἴπο ἀῑδιποοηι οἳ απ. οδοίετῖο 

δια αη οχοίετίο ἀοοΐτιης, απά ΙΠἱεγροδίησ 8. 110] 010. οἵ 8οπηθ 

ΚΙπᾷ οἵ οὔχιεγ Ῥείπεεη ὑ88 ύπνο οἶαδδες. Τη αἸοτύ 1ὖ 15 απ]πηαίθα 

Ὦγ {ο εχο]αβῖνο αγιδἰοογαίίο 5ρὶτὈ, ΨΙΟἩ ἀϊδάπσιίδμες (με 

αποϊθηῦ τε]σΙοΏβ, απά {ΓοΠΙ γΥΠΙοἨ 19 πα ἃ ΠΙΕΙΠ {αποίίοι. οὗ 

ΟἸ τυ δ! ν {ο ἀε]νεγ πιαπ]ῖπά, 

2. ΤΗΙ6 να 105 Βριγ ; δῃηα {πο Ιπίε]]οσίαα] 4πθβίΙοΠΒ, ΟἨ 2. ϑρθοι- 

πγ]ο]ι 105 επετσῖθς 616 οοποεηίτγαῦεά απά {ο ΒΟ 16 Ῥτοίεβδεςᾶ τατον 

{ο Ἰο]ά {ια Κ6εΥ, Ὑετο ΤΙΒΙΠΊΥ ποίοιά. Ἠοιν οἂπ {πΠ6 πποτίς οἵ Ὃ ος 

ογθαύϊοη ὃοθ αχρ]αϊποᾶ { απἀ, Η οι 816 πα {ο δοοοιιηὖ {οτ {πο εχ- 

Ἰαίοθησθ οἱ ουἹ ΤῸ τοοοποῖι]θ ὑπ6 ογθαίιοη οἱ {πα υγοτ]άἀ απά 6γοβίοη 

{86 αχΙείεηος οἵ εν1] τι {Πε οοποερίοη οἵ (οά 85 {Πο αΏςεο- ο πι ΝΕ 

1Ταΐθ Βϑίηρ, πας ὕπ6 Ῥτοβ]επι ἡ Β]Οἢ 411] 0η6 Οποβίϊο βγρίεπης βοὺῦ ἘΣ ον 

{Παπαςε]ναθς {ο βοἱνα. [ 1} Ὄε 5665 ὑπαῦ ὑῃ6 ὕνο ααοβδοπς 

οαπποὺ 6 ὑγθαΐθα Ιπάερεπάεπί]γ Ὀὰὺ Ἠανο ἃ Υ6ΓΥ οἷοβθ απά 

Ιππιαίθ οοηποθχΙοη ψιὺῃ θαεὮ οἴμοτ. 

1 ΠῊ 6 ομῖοῖ απ(λοτϊθίθΒ ἴον {Π6 Πῖβ- 

ΤΟΥΥ οἱ Αποβύϊοϊβηη το ΝΕΑΝΡΕΕ 

σπιγε]ι ΗΠ ἰδίοΥ 11. Ῥ. 1 84. ; Ώλυςψ Βία 

ΟΠιγίκέϊίε]ιε ἄποεθίε (ΤΔῬίπρεῃ, 1835); 

ΜΑππΕτ ΠΗἰδίοίγε Ογιίφιεο ἄι απο8- 

ἐἰοίεπιο (σπᾶ εᾱ., Βίταδροττᾳ απά Ῥαπ!5, 

1843); Β. Α. Τιαρβιῦβ αποβίϊοίβηνιβ ΤῊ 

Έλχρο]ὶ τα. ἄταροχ 8. υ. (ΤιαΙρΣῖ6, 1860) ; 

ἹἩΜανβπτ, αποβίϊς Ἡοτεξῖες οἱ {πὸ Εἰγδί 

απᾶ 5εσοοπᾶ 6επίιιγίεξ (ΠιοπᾶοἩ, 18575) ; 

δια 1ἴογ αποβύϊο ατί, Κινα “ηποβίϊοβ 

απᾶ {]ιοῖν Ἠοπιαϊπα (Τιοπᾶοπ 1864). 
3 566 68Ρ. Ίτει. 1. 6. 1 8α., Ο1επ1. 

ΑΊος. ϑέγοπι. Ἡ. Ὁ. 433 54. (Ῥοΐΐετ). Οπ 

{μο νγογᾶβ τέλειοι, πνευματικοί, ὈΥ ἜΘΗ 

{μασ ἀεβισπαίθᾷ ἴΠθ ῃοββθββοτΒ οὗ ἐπῖβ 

ΒΙΊΡΉΘΥ σποδίθ, 5εΘ ἴ]θ ποίθβ οἩ Οὐ]. 1. 

28, απᾶ ΕΠΙ]. ΠΠ. 15. 

ὃ 5860 Ἀεαπάᾶςγ Ἱ.ο. Ρ. 1 Β4., ΤΟΠ 
ΨΠοπα {86 ερ](]εί 15 Ῥογτογγαᾶ. 

4 Τηο ἔδύμουβ 5ραα]ς οὗ {Π15 5 {19 

πΠΙη ᾳπθβίοη αΏοαί πἩΙοὮ {ο ἄπο- 

5.105 ὈΌΒΥ {Παπιβε]νεςβ; ὕπο πιαῖιωπι 3 

πόθεν ἡ κακία; Τετία]]. ἄε Ῥτγωεσγ. ἢ, 

αἄν. Ἠαγο. π. 2, Ἠπβ. Η. ἨΒ. ν. 27; 

Ῥ8ββασθΕ αποὐεᾶ Ὦγ ΈΒαατ Ο]υμδε[ίσ]ιε 

ἀποξῖς Ῥ. 19. Όπ ἐῃθ Ἰεαᾶϊπς οοποερ- 

Ἴοης οὗ ἀποβῄιοῖβτα 5600 θβρεσΙαΙΙΥ Νο- 

8Ἠᾷ6Σ, 1. ο. Ῥ. 9 56. 
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τος ΤῊΘ ἀποβίίο δυστιτηθηῦ ΤαΠ 88 {ο]]ουγς: Ὠιά (οά οτεαίο ια 

μον ἰοψο Ποτ]ά οιῦ οὗ ποίῃμῖησ, εγοἰνο τ οπι ἨΙπιςσεή 2 Τμεπ, (οά 

θσρ]αἰπεᾶ7 ρίης Ρρει{εοί]γ σοοᾷ απά οτθαβίοη Ἠανίπς τοα]έεᾷ ἔτοπι ΗΒ 

5018 δοὺ ηηποιῦ αΠΥ ορροβδίησ ος πιοάΙΙΓγίησ Ἰπβπεπος, ενι] 

ποα]ά Ἠανο ὈΘΘΠ Ἱπιροδβίθία; {οτ οἴμεγν]θο πδ ατα ἀπίνεη {ο 

ὕπα οοπο]αδίοη ὑπαὺ ἄοά οτθαίοά αν]]. 

Μαίίοτ Τις εοἱαίίοη Ῥεϊπσ τε]εοίεᾷ αξ Ἱπηροβδίβ]θ, ἴ]ιθ (ποδο πας 

ώς, οὗ]ισοά ἰο Ῥοβέα]αίο 5οΠ1ς απηἰασοπϊσῖο Ῥηποῖριο Ιπάερεπάεπε 

οὗ ἄοα, Ὦγ νο] Ἠϊς ογεαίϊνθ ΘΠΕΙΟΥ ας Πνγατίεά απά ΗΠπαζεά. 

ΤΠϊς ορροδίησ ῬτιποῖρΙθ, ια ΚΙπσάοπα οὗ αγ1], Ἡα οοποεῖγεά {ο 

Ῥο {μ6 ποτ] οὗ πιαξίε, ΤῊ Ῥτεσίδε Ίάεα οἵ 105 πιοᾷς οὗ 

ορεταθΙοη νατ]ες 1η ἀπἴετεηί (ποδίιο ΒΥ5ί6Π16. Τί 15 βοπιεθῖτηες 

Τρ γα θα ἃ5 ἃ ἆθαά Ῥαβδίνο τοβιδίαποθ, 5ΟΠΠΘΙΙΠΙΘΡ α5 ἃ {πτρα]επί 

δοῦν Ῥοπετ. Εαΐ, ὑπουρῇ {Πο εχαοῦ Ρροῖηί οὗ νίεν τπαΥ 5}1Π, 

{Π6 οὐ]εοῦ οοπζεπηρ]αῖτεά 15 αἱπαγ5 ὑΠῃ 8 βᾶϊηθ. [1 80Π16 ΊγαΥ ο 

οἴμοι 6] 18 τοσαγάεά 85 τεδιάϊησ 10 {πο πιαζετία], 56 Πη51018 

πγοτ]ά. Τ]α5 Οποβύϊο βρεοα]αθίοη οἩ {Π6 εχκἰδίθπος οἵ εν]] επάς 

1η ἃ ἀπα]Ιδη. 

Οτοββῖομ, Τῃις Ῥοϊηπί Ῥεῖησ οοποεἆεά, ἴῑα αἰίετίοτ απθδίίοη αγίδ6ς: 

Ἐν Ἠουν μεῃ 15 οΓθΘαΏΙΟΏ ῬοβδδΙριεξ ἩἨοιν οαη ὑῃ6 [πῆπ|6 οοπι- 

πηιαη]οαίθ πα ὑμ6 ΕπηΙία, ἴἶιο (οοά πΙἩ {μ6 Ἐνιιξ Ἠοι οαἩ 

0οἆ αοῦ αροη ππαθίεγζ (οά 15 Ῥοτίθοί, αὈδο]αίθ, ΙΠοΟΙΩΡΤΘ- 

ΠεηβΙΡΙ6. 

ΤΗ15, ὑΠ6 (ποξίίο πεηπί οἩ {ο αἴσθ, οοι]ά οπ]γ Ίαν ΘΙ 

ῬΟΒΒΙΌ]6 ὮΥ 5οππθ 5ε{-ΠΗπΙζαίίοη οη Πο ρατὺ οἵ ἄοά. «οά τηαδύ 

εχριθδς ΗΙΠΙΡΕΙΓ [ἢ 6οπηθ αγ. Ἴ[ατο πιαδύ Ὃο 8οπηθ ενο]α{Ίοῦ, 

Ῥοοίπο 501η6 Θἰἤποηοο, οἵ Ποαἱ{γ. Τ]ας {με Ώινίπε Ῥε]ϊης οδγτη]πα{θς, α5 

κα 16 ετο; απᾶ {πο Βταί σογηΙπαΜΙοη ασαϊη 6Υο]νθεΒ ἃ 5εοοπά {τοτη 

1561 1η ΠΠ|6 ππαΏἨ6Υ. Τη {8185 αγ νο οῬίαΙη ἃ 56Γ165 οἵ βιοοθβ- 

5106 ΘΙ ΘΠ ΙΟΠΒ, ΥΕ] τηαΥ ὈΘ ΤΊΟΥΘ ΟΥ̓ {81Υ6Υ, ἃ5 {πε τος αΙτεπιθη{8 

οἵ απγ Ῥδγύϊου δῦ βυβύθτη ἀθιηδηα. Τη 6ο 5αοοθβδῖνθ εγο]α{]οη. 

1Π6 Ώινίπο εἰεπποπί 15 {εοῦ]ετ. ΤΉΘΥ 510 σταάπα]]γ Ίουγετ απά 

Ίοψες ἴῃ Πο 50816, 8 ἴΠεγ ατο δυο τοπιογθὰ {γοπι {61} 

6οατοθ; απ] αὖ Ἰεησίῃ οοπίαοῦ ΥΠ πιαίοτ 15 Ῥοββίθίθ, απά 

οΓθ{ΙΟΏ 6ἨΦ165. Τῆεςο ατα {πΠ6 6ΠΙάΠΑΦΙΟΠΒ, 890Π5, 8ΡΙΤΙἴ5, ΟΥ 

απσα]ς, οἱ (ποβίιοῖρπι, οοποεῖνεᾷ α5 ΠΟΘ ΟΥ 655 οοποτείο απιά 
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Ῥθηεοπα] αοοοτάῖηα {ο ἴμο ἀῄετοπί αβρεοῦς η ΨΠΙΟΙ ευ 816 

γοσατάεᾷ ἴῃ ἀῄοτεπί βυβύθιηβ. 
3. ῬιαοἩ 15 ἴΠο Ῥατο οαί]πο (απά πού! ηρ' πιογθ 15 πηθαἆθά 3. Ρναοῖ- 

{οτ ΤΥ ἱπιπιθα]αΐθ Ῥαχροςθ) οἵ {ο βρεοπ]ανο νΙου5 οἵ ποβίΐο- πο, 

Ίπη. Βαυὺ 16 15 ουνίοις ἐλαί ἴμεσο νίενβ πηιδύ Ἠανε εχογίες δτν 

ὃ Ῥοψογία] ΙπΠιεησθ οἩ ἴμο εἰῃῖοα] βγδίοιης οἵ {ει αἀνοσαίο», 

πιά ἔ]νας 01π6Υ σπου] 1πγο]να Ἱπροτίαπί Ργασζ]οα]. 6ΟΏΡΘ(ΊΘΠΘΘΒ. 

Τῇ πιαῖζου 15 {Πο Ῥτϊποῖρ]ε οἱ εν1], 16 15 οἵ Ἱπβπϊίο πιοπηθηῦ {0Υ ἃ 

ΤΊΏ {ο Κ Που ΠΟΥ͂ θ οδῃ αγοιᾶ 105. Ῥαποία] Ππῄαεποο απά ένας 

χθερ 815 Ἠϊσ]ετ παίατο αππο]οσσαά απά πηβα}}16α. 

ΤῸ Όνς Ρρτασξίοαἰ| αιθβίοη Όνο ἀἰτεοίΙγ Ορροβιῦθ ΑΠΒΙΕΙΒ Ίο ορρο- 

πετο σΙνεη: Ἐν ος 

() Οἱ {π6 οπαο Ἠαπά, 16 γα οοπθεπάεά ὑμαὺ ένο ἆθβιτος (ἡ Ἠἰαϊά 

οπά ππ]ση{ Ῥοεῦ Ῥο αἰίαϊποα Ὦγ ἃ τίσοτοις αΏθώπεηπςεο. Τῆι5 οσο 

οοπηπηπ]σα{ῖοη. ΥηΙΘἩ πιαζίος, 1 16 «οσ]ά ποὺ Ῥο επέΙτεΙγ ανγοϊἀεἀ, 

τηϊρηῦ Ῥο τοάποεᾶ ἴο ἃ παϊπΙππαπῃ. Τύβ σγοβ8ογ ἀαβιαιπεπίς 

αὖ 811 ονοπίς γοι]ά 6 6βοαραά. Τῆο πιαίετῖαΙ| Ῥατῦ οἵ τηϑῃ 

πγοι]ά Ὦο δα ράιιεά απά πιογθ]βαἆ, 1 16 οοα]ά ποὺ Ῥο αππΙα]αζες : 

απά {ιο ορΙτῖῦ, ενας 5εἰ {τοο, Ὑοι]ά Ῥο βαρΗπηαίες, απά τῖδο ἴο 

105 Ῥτορογ Ἰεγε]. Τ]τας {Π6 εἰμῖος οἵ (ποβίϊιοίρπι Ροϊηίαα 1Π {ο 

Πταῦ Ἰπβίαπος {ο ἃ βὐγῖοῦ αδοείτοῖρπο. 

(4) Βαῦ ουνίοαδΙγ ὑπ τεδα]ῦ5 μας αὐίαϊποά ατο Υοτγ 5Η5Ηί (ἢ η- 

απά Ιπαάθεαπαίθ. Μαϊίετ 15 αροιῦ ας ενετγν]ετο. δα ἆο Ῥαΐῦ Ἐν ος 

{οιο]Ὦ {π6 5Κιγίβ οἵ {πο ον1], θη νο επάθανοιτ {ο ἴθ ποθ οὐτ- 

6ο]νος δοαὺ Ὦγ ΡτοβΙρΙθϊνα οὐ] 8068, 48, {ΟΥ Ιηδίαπος, ὙΓΠΘῊ Ὑ76 

θΠ]οΙΏ ὃ 5Ρατο ἀῑεί οὐ Γοτρίά πιατγίασο. οππθ ΤΟΥ ΟΟΠΙΡΓΘ- 

Πεπβίνο τα]ο 15 ναπίθς, ΥΥΠΙοἩ 588} αΡΡΙΥ ο ενοτγ οοπ{ΙΠσοπΟΥ 

απά ΘΥΘΙῪ πποπιθηί οἱ οι νο. Αιτσιίπο τη ΜΠ15 Ίναγ, οἴμετ 

(ἀποβύῖο {θασ]ιοί5 αγγ]νοά αὖ απ΄ εἰμῖσα] τα]ο ἀϊτεοίΙγ ορροδοά {ο 

ἴπο {οτπισγ. "Οπ]Ηναίο απ αὐτο ΙπάΙΠετεπος ἴΠεγ 5816, 

“0 1ο ποτ] οἱ 56;56. Ὦο ποὺ σἶνο 16 ἃ ἰΠποισΏῦ οηθ ΨΥ ΟΥ 

1 ΟἹ {Πῖ5 Ῥοϊπέ 56ο ΟΊ6πι. Φέγοπι. 1. μοσύνης καταγγέλλουσι, νὰ ἢ ἴμο ν]ιο]θ 

5 (Ρ. 520) εἰς δύο διελόντες πράγματα ἁ-  Ῥ8ββ8Ρθ ἨΠΙΟἨ ΤΟΙ1ΟΥΒ. ΑΦ οχαπΙΡΙΘΒ 

πάσας τὰς αἱρέσεις ἀποκρινώμεθα αὐ- οἳ ἴηθ 9Πθ6 θΧίΥΘΠΙΘ πιαΥ Ὀ6 Ιπβίαποθά 

τοῖς ἢ γάρ τοι ἀδιαφόρως ζῆν διδάσ- {Π6 Οατροργαβίας απᾶ Οαἰπίζος: οἳ ἴμθ 

κουσιν, ἢ τὸ ὑπέρτονον ἄγουσαι ἐγκρά- οἴποτ ἴ]ο Ἐπογαίθρ. 

τειαν διὰ δυσσεβείας καὶ Φφιλαπεχθη- 
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ιο οἴ]ατ, Ὀαὺ {ο]ον γοιτ οὐ Ἱπιρα]ςος, 

οἴρ]ε αβεῖση5 ἃ οετίαϊη ΙπΙροτίαηςσθ {ο Πίο. 

ΤΠ αδοοίῖο Ρρτῖη- 

ΤῊΘ αδοείῖο [8115 

1 οΟΠΞΕ(ΊεΠσθ {ο ἀϑϑουὺ ἢ15. οὐσῃι Ἱπάερεπάεηποθ. Τε ἐσθ τα] 

οὗ {ο 15 {ο ἰτοαῦ τηδύθυ α5 βοιηθύῃιπο' 8]16 0 {ο γοα, ἰοναταβ 

ΝΠΙεἩ γοα Ἠανο πο ἀαίῑεδ οἳ ορΗσαοης απά ΠΟ γοι σαπ 

1156 ΟΥ Ίεανο απηδεά α5 τοι κα)... Τη {115 Ίναγ ἴἶπο τεασξίοΏ ΓΓΟΠΙ 

τ]σιά αβοεδιοῖδπι ]εᾷ {ο ο ορροβιύβ εχίεπιο οἵ απγοκίταιπεα 

[ἰοεπέίοιδπεςς, Ὀοῦ] 8116 5ρτιησ]ησ {ΤοΠΑ {πε 5απΠς {αΐ5 οοποεγ- 

ἄοη οὗ πιαξίεγ α5 {πο Ῥτίποῖρ]θ οἵ εν]]. 

(πορεϊεῖσπι, α5 ἀεῆποᾶ Ὦγ ἴμεςα οατασθετὶςσί]ο {θαίττες, Ία5 

ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ πο πθοθβξατΥ οοηπεσίοη να ΟΠμτιδήαπίγ”. ΟμτιςΙ- 

αΠΙἴΥ που] παζατα]]γ ατοιςο 16 {ο απινοπίεά αοἰν1{γ, ὉΥ ]εας- 

ἵπσ ΊΠΠΘΗ {ο ἀγγε]] πού ΘΓΠΟΘΒΙΙΥ οη {ο παίιτο απ Ῥουγετ οὗ 

6011, απά ἔμας εὔπωπ]αίίησ Ίποτο βγδίεπιαζίο ὑπουρηῦ ου {πα 

Πιαο]οσ]σα] αππεδίίοΏ5 ΒΊΟΝ Ἠαά αἰτεαάν ατγεδίεά αἰθεπίοῃ. 

Α{ί6Γ πο Ίοης πιο (αποββοίδιη ψοι]ά αὐβδοτρ ΙΠίο 105 βγδίεπι 

ΠΊΟΤΘ ΟΥ ἕξετε. ΟἨγιδίαη εἰεππεηπίς, ος ΟΠτΙςΕΙαΠΙΙΥ 1π βοτὴθ οὗ 

105 {οτπης σου τεοεῖνε ἃ Έησο {Τοπ (ποββοϊςπα. Βαῦ ἴπα 

ἐήτισ 1058} πα δὴ Ἱπάερεπάαπέ τοοί, απά 866Ίη5 {ο Ἠαναο Όθδοῃ 

1 96ο {ον Ιπβίαπορ ἐμ ἀεδοτίρίῖοπ 

οἱ {π6 Οατροοτααηβ η Ίτθη. 1.25. 3 84., 

Π. 32. 1 5ᾳ., ΗἸΡΡΟΙ. Ἠωτ. Υἱῖ. 32, Πρῖ- 

ΡΗαη. Ἠωγ. καν. 2 84.7 ΤΟΠ ΝΠΙΟἨ 

Ῥαββασος 10 αΡρεατς ἐμαῦ {αγ ΙαβΙβεᾶ 

ἐιαῖτ πιογα] ρτοβίσασγ οἩ {1ο Ῥτϊποῖρ]θ 

Όπαί {πο Ἡϊσ]ιεξῦ Ῥετ{εσῖοη οοπβἰ5ίς ἴῃ 

ἴλθ πιοβύ οοπαρ]είθ οοπΜεπαρύ οὗ ππῃ- 

ἄδηθ {Π1ηρ8. 

5 Τὸ πν]] ὍΘ 566} ἔτοπι {πο ἀθξοτρ- 

ου. ἴῃ {πο ἐοχί, ὑμπαὺ Οποβύϊοϊβση (48 

1 πᾶν ἀεβπεα 10) ΡΥθβΠΡΡΟΞΘΡ ΟὨΪΥ ἃ 

Ῥε]ῖεῖ ἴῃ οπθ ἄοᾶ, ἴπθ αὈδο]αίο Βεΐπᾳ, 

85 αραἰηεῖ ιο να]ραχ Ῥο]γίμαίση, ΑἹ] 

105 οδδεπἰἰαῖί Τεβίπτεςβ, 45 ἃ βρεοι]αίῖτθ 

ΕΥβί6πι, τη Ὀ6 εκρ]αῖπεᾶ ἔτοπα {119 

βἰπιρ]θ οἰεπιοπί οὗ Ῥε]αῖ, πη]ιοπῦ ΔΗ͂ 

Ιπ{θιγεπέῖοη οὗ βρεοία]]γ Ομτκαη ος 

οτοη σον 5} ἀοοιπίπθο. ΟπτιβΙαπΙῖγ 

αάᾶθα πο πΘῪ εἰεπιοπίς {ο 1 ; (1) ἐλο 
1ά6α οὗ Πεάεπιρέίοπ, (2) [9 Ῥεϊδοη οὗ 

Οωγίεἰ. Το οσρ]αῖπ {γιο ΓοΓΙΠΘΣ, απᾶ {ο 

Επᾶ ἃ Ῥ]αςθ ἴοτ {πΠ6 Ια1ΐ6τ, Πεποθί[οτί]α 

Ῥδσοπαθ Ρρτοπιπθοηῦ απεδοηπς πΠΙο 

ΡΥ685 ΤΟΥ βο]πίοἩ; απᾶ ἀποβοϊῖρπι ἴῃ 

115 βοτοτα] ἀετε]ορπιοηίς ππάᾶετσοθβ 

γατίοτς πιοβΙιΠοα{ΙοΏΒ ἴῃ {Π6 οπάθαγοτγ 

{ο 5ο]το θη. Ἠεάοεπιρίοηι τηπεί Ὃθ 

Βϑῦ 1 Βοπιθ τε]αίῖοπ {ο πο Γαππάαπεη- 

{α] αποβέϊο οοποθρΒοη οὗ ἴπο απίασοη- 

Ίπστη Ῥθῦπθεη ἀοᾶ απᾶ τπαθίετ: απᾶ 

Ογ]βὲ πααδῦ Ἠατθ 5οπ1θ Ῥ]ασο {οππᾷ 

ζογ Ἠίτα ἴῃ ἴπο Γαπάασπιθηία] ἀπορβῖο 

ἀοσοίχῖπο οὗ επιαΠα{ΙΟΗΡ. 

Τ 1 Ῥο ιτσαᾷ ἴλαῦ ἴπογο 15 πο απ{Πο- 

τΙ{γ ἴον {Π6 ΏΒΠΠΘ ΄ ἀποβίϊο᾽ 85 αρρμεᾶᾷ 

{ο ἴ]ιοςο ρτο-ΟἨτῖςβατ ἐμθοβορϊδίβ, 1 

δὴ ποῦ οοποεγηθᾷ {ο Ῥχοτθ {πο οοη- 

ἴΤαΥΥ, 88 ΤΙΣ Τηδῖη ΤῬοβίδοη 15 ποὺ 

αβοοἰθᾶ {πετεργ. Το {ουπα « ἀποβίις) 

15 Ἠετο αδεᾶ, οπΙγ Ῥεοβαδο πο οἴμετ 18 

80 οοπγοπ]εηῦ ΟΙ 80 αΡρτορτιαῦθ. 969 

ηοίθ 2, Ρ. δΙ. 
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ΡΙΟΥ ἴῃ Φπηο. 

ὑπο". 

οοπζαοῦ ψιῦ ΟἸ ΤΙ ΒυΙΔΗΙΟΥ ; {οτ ο ατα οοποετπεά οπ]γ ΠΠ {λα 

Έ]ο ρτοραβΙ]ζῖε5 οί ιο σ.5θ, απά ἴλο 5οαπῦγ 

αααιθίοης οἵ ΗΙδίοιγ, αἶ]κα Ῥοϊπῦ {ο {815 Ἱπάερεπάεηποο οὗ ἴ]ο 

Τῇ 50, 16 15 ἃ τηϑύοσ οἵ Π00186 πιοπιοπύ αὖ ταῦ Ῥτεοῖδο 

{πὴ {π6 παπαθ “Οποβύϊο᾽ γγας δαορίβα, νι θί που Ὀείοτο οὐ ἴδον 

στον απά αἰτθούϊοη οἵ ὑπουρηὐ νηΙοΏ 0Π6 παπιθ τερΓοβο ἰδ". 

79 

ΤΕ τποὰ Οποβυϊοίβιη αδ ποῦ δὴ οΗρβρτίπσ οἵ ΟἨτικΙαπΙϐγ, 18 811|- 

Ραὺ ἃ ἀϊτοούϊοῃ οὗ τϑρίουιβ βρθου]δύϊοη 1. οχὶδίοἆ Ἱπάερεῃ- 

ἀθπί]γ, πο 818 αἲ Προτῦγ {ο οηθοτίαϊη ὑῃ8 απθβύϊομ π]εύμε Τὺ 

ὙΠ ος Ῥτῖοτ {ο 1085. αἰίαηποο ΜΗ ΟἨγ]ρ]απΙγ. Έμετο 1 αὖ 

Ἰοαδῦ πο οΏβίασ]ο πΥἩΙοὮ Ῥαχς 51οΏ απ Ιηγερϊσαθίοη αὖ ιο οιί- 

1 Πη15 ᾳπθβοη σι] γα 786. ΟἸΟΒΟΥ 

Ἱηνοβραίοη πΊοη 1 οοπιθ {ο ἀἰβοῖι85 

(ιο σοηιήηθηθςς οὗ {πο Ἐρίβί]θ {ο {16 

ΟοἸοββίαηβδ. Μθδη 1186 1 οοπΜεπῦ ΠΙΤ- 

5611 τι τοίουτίηςρ ἴο Ῥααχ ΟΠιίδεΠίσ]ια 

ἄποβίε Ῥ. 29 54. απᾶ Τήρεῖας5 ἀπορίϊ- 

οἱδπυιβ Ὁ. 239 54. Βοίῃ {π6856 ΨτΙδεΥΒ 

οοποεᾶθ, απᾶᾷ Ιπᾶάροᾶ ΙπβΙ5ῦ προ, {1ο 

ποη-ΟΠτὶβίαα Ὀαεῖς οἳ ἀποβίιοῖδπι, δὖ 

Ἰομςῦ 5ο 781 85 1 Ώατο πιαϊηζαϊποθᾶ 19 1 

Πιο ἴοχι. ΤΠμπβ [ο Ιπβίαπορθ ΒΔ 

Β75 (Ρ. 52), “Τποῦρῃ ΟἨγ]βίαη σηοβῖΒ 
6 ὑπ οοπαρ]είῖοη οὗ ϱηοβίβ, Ψεῦ 119 

ΟΠτίςαη εἸεπιοπῦ ἴῃ σηοβῖς 15 ποῦ 50 

οβεοη{ίαἱ 85 ὑμαῦ συιοβὶβ οαηποῦ 501] ὈΘ 

6ποβῖβ6τσεπ ΜΠ Πποὺὺ 15 εοπισπύ. Βα 

Πτιδί 5 πο οαη αὐβίγασῦ 16 ἴτοπι 9 

Οτήβαπ ε]επιοπί,βο 68Ώ1Τθ αἱ5ο σοβ{1]1 

{ατί]ιοτ απά τοσατᾶᾷ 6σεη πο {οπΠΡΗ α8 

ποῦ ΑἰΤΙοΙγ απ οβδεη{ίαΙ οἰεπιοπύ οὗ 

Εποβῖβ. ΤπαποίΠΏογποτκ(Ρίεάγεί ογδίετι 

ύα]ιγ]ιιπᾶογίε Ὁ. τ67, τδῦ εἆ.) Ἡθ εκ- 

ΡΙΘ5ΒΘΡ Ἰήπιβθ]{ 5011] παογθ βἰτοπρβΙγ {ο 

ἴλο β81Πο ο[οοῦ, Ῥταῦ ο ακΡΓΘΒΡΙΟΠΒ 

816 πιο Ιβεᾷ 1π {π6 βοεοπᾷ οάΙβο, 

3 Ὑ7Θ ΤΩΔΥ͂ Ρ6τΠαΡΒ ραΐ]πατ ἴσου {ο 

ποΙοθβσγΠΙςοὮ αγαρτθβετνεά ἐμ, ποαρ 

{πο εαὐβίαπγο γνῶσις 85 αβεᾷ πα 

ΙΠΟΤΘ ΟΥ 1658 ΡΥΘΟΙΒΙΟΠ 6761 ὈΘΙΌΥΘ 6ΟἩ- 

ἰαοῦ πὰ ἢ ΟἨτιβΠαπΙῦγ {ο ἀοβίσπαίο {πο 

ΕαροτίοΥ Π]ατηϊπαάοη οὗ {Π656 ορΙΠΙοηΒ, 

{86 αἀ]οοίῖτο γνωστικοί πας ποὺ αἰβηποί- 

1 αρρ]οθᾶ {ο 1Ποβο πΠο πιαϊηζαϊπος 

{παπα 611] εοπιαπ]αῦ Ἰδαίου. 5.111 1 15 

Ῥοββίρ]ο ὑἐμαῦ ργυθ- Ο στ βία αποβίϊοβ 

αἱτοπᾶγ 50 ἀθείσηαίοά Ίπεπιβεῖτας. 

Ἠπρρο]γίπβ Εβρεαἰς οἳ πο ΝαββΒ6ΠΘΒ 

ο; ΟΡρΗΙΐ68β ας μἰτῖπρ {Ποαπιβε]τος {8 

ΏβΊηθΘ; Πώγ. Υ. 6 μετὰ δὲ ταῦτα ἐπε- 

Κάλεσαν ἑαυτοὺς γνωστικούς, φάσκοντες 

μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν; ΟΟΠΩΡ. 88 8, 

11. ΗἰΙβ ᾿δηρτιδρθ ΒΕΘΠΙ5 {ο ΙΠΠΡΙΥ 

(ὑποῦρ 16 15. ποῦ εκρ]οῖ) ὑπᾶὺ ἴΠοεγ 

ποτο ἴπο ατδί {ο δάορὺ ἴπο παππθ. Τ]9 

ΟΡΗΙ{6Ρ ποτο Ρ]αϊπ]γ απιοπσ {πο εαγ]οςί 

ἀποεῖϊο βθοίβ, α5 {ο Ἠεαίμεη εἰσπιθιῇ 

18 ΕΠΙ] Ῥτοάοπαϊπαπ{ π ἐμοὶ {θασβ]ης, 

απᾶ {Ποῖ ΟΠτιββιαπΙΏψ Β6ΘΠΗΡΦ {ο Ἠαγο 

Ῥθεπ ἃ Ιαΐ6τ σγαΐῥ οη γΠοδί; Ῥαραη ἴἨθο- 

ΒΟΡΗΥ; Ὀαὺ αἲ π]αῦ βίασο ἴῃ {οί 

ἀθγε]ορπιεπί {που αἀορίεά Πο παπῃθ 

γνωστικοί ἄοθβ ποὺ 3Ρρεαχ. ΙΙ6ΠΕΡΙΙΒ 

(Παν. 1. 25. 6) βρθδκβ οἳ ἴ]θ ΠαΠΠθΘ ἃ8 

αἰοσιοᾶ οβρθσία]1γ Ὦγ ἴμο Οατροογᾶ- 

Ώαππβ. Έοτ {Π6 τι80 οὗ {πΠ6 βαρβίαπ/{]νο 

γνῶσις 5861 ΟΟΥ. τη], τ, Χ1ΠΠ]. 2, 8, 1 ΤΊΤΩ, 

γἱ. 20, δια ἴμο ποίθ οη ΟΟ]. 11. 3: 6ΟΤΙΡ. 
βου. 11, 24 οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα 

τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν (45 οχρ]αϊπεᾶ 

Ὦγ ὑμ6 Ῥ8ββασο αἰτοεαᾶγ αποίθα Ίοπα 

Ἠ]ρρο]. Ἠσωγτ. νυ. 6; 590 Θαϊαϊϊαηϑ, 

Ῥ. 309, ποῖε 3). 

Άησθ ΜΠ 
οπάβίβπα 

ΟΕτ]βίῇ- 

ἀιᾶά ποὺ {οι απ αἱΠαποο ΥΠ ο αάαϊδπι, οοηίεπιροταπθοιΘΙγ θ1ἱγ. 
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κο. ΤΠ {15 αἸοπ]ά Ῥτονε {ο Ῥο {ο ο.δο, ἴμεη 8 Ἠανο α 

οοπαὈΙπαίίοη ὙΥΠ]ο]ι Ῥτερατες πε ὙΔΥ {οτ {πο οίμεγν]ςε βίταησθ 

Ῥπεποππεπα Ῥγοδεη{εά 1Π {με ΕΡιςί]6 {ο {π6 ΟοἸοβρίαης. 

ΤῊ ἐμχθρ ΤἨο0568, πο Πᾶν εοιισ]ί απα]οσ]θς {ο {π6 {μτερ α επγῖς]ι 5οοί5 

Ἐν ος. 8ΊποΠς {μα Ρ]ή]ο5ορῃῖοα] 5ε]ιοο]ς οἵ ὤτεεσς απἆ Ῥοπῃς, Ἠανε οοΠι- 

Ῥατθᾶ ἴἶπο Βαάάποεες {ο {πε Ἠρίοιτεαῦς, {Πο Ῥματίαεος {ο {μθ 

Μίοίσ», δια {λε Ἐϊδεεπες {ο {πε Εγίμασοτθαης. κε αἲ] Πϊδέοτῖοα] 

Ῥατα]ε]ς, {5 οοΠΙΡαΓΙΟΠ 15 ορεη {ο πΠΙΣαΡΡΤΕΠεΗΣΙΟΠ: Ὀαΐ, 

εατθΓα]]γ σιατάεἆ, {με α]αδίταίΙοη 15 ρετεπεπ{ απ Ιηπδίτασῇνο, 

Βαἀἄποθο- ΤΙ πε Θαάάπασεες πε Ίανο ΠΟ ΟΟΠΟΕΤΠ Ἠετθ. ΤΠ Παΐίονογ 

ππι νον γοβρθοῦ ΠΙαΥ Ῥε ἀπ {ο {Πατ αὐπύπαθ 1η {με ΘΓ ]ΠΘΓ βίασες οὗ 

πο. {παῖτ Ἠ]δίου}, δὖ ὑπ ΟΠτίξήαη ετα αὖ Ἰοαςῦ {Πεγ πᾶν οεαςες {ο 

ἆαβετνο οτι ΑΥΠΙΡΑίΠΥ;Σ {οτ ὉΠ61Γ Ροδιοη ας ὈΘΟΟΠΊΘ πιαϊη]γ 

πιοραίϊυο. ΤΠεγ ἰακε ἰ]εῖγ 5ίατά οἳ ἀεπ]α]ς---ἴΠο ἀεπία] οἵ ἐπ 

οχϊδίεπςοο οἵ απσε]ς, έῑιο ἀεπ]α] οἵ {πε τεδιτγεοίῖοπ οὗ ὑμ6 ἆθαςα, 

{π6 ἀεπ]α] οἵ α Ῥτορτεδδινε ἀενε]ορπιεηί 1Π {με «9 οπήδη ΟΠ τ ἢ. 

Τη {Π6586 πεσαξῖνο {επάεησῖες, 1η {Π6 πιαίοτια]Ιδί]ο ὑοασΠίησ οἵ {μα 

βϑοῦ, απᾶ τὰ {πο πιοτα] «οηΏδε(πεποεδ {ο ΒΊΟΝ 1ὖ 164, ἃ Υετγ 

τουσ] τεδειηῬ]αποθ {ο {πα Ἠρίοπτεαης ν]] αρρεατ”. 

Ῥ]αχίφοθ- ΤῊΘ πο γροδιέῖυε 5οοί5 Ίγετο {πΠ6 Ἐλατίδοςς απ {ιο Ἐδεδεπες. 

τω Ῥοί] 41|1κ6 Ἱπογο βἰγιοῖ οΏδενοι» οὗ ὑπ τΙίαα] Ίαν; Ὀαύ, τυ 8116 

οοπηρατοᾶ. {ιο ῬΉΔΙΙΒΘΘ πνα5 ορδοπίἰα]]γ ργαοίίοαϊ, {π6 ἰοπάσπογ οὗ {μ8 

Έββοπο Ίνας {ο ηιγδέϊοϊδην ; 116 λαο Ἐ]ατίδοο γὰ8 ἃ ΤΠ οἵ 

{π6 ψου]ᾶ, {π6 Έβδοπο Ίναςδ ἃ πΙεηηΏοατ οὗ α Ὀτούμουῃοοα. Τη {Π15 

τοβρθοῦ {λε ϑίοιο απά {λε Ῥγί]λασοτααπ Ἠγετε {Π6 πϑᾶγοβϑὺ οοιη{ετ- 

Ραγῦς ΒΟ} {Π6 Ἠδίοτγ οἵ ἄτθε]ς ΡΗΙΙΟΡοΡΗΥ απά 5οοῖα] {ο οοπ]ά 

οἴου. Τ]θςε απα]οσῖες Ἱπάθαά ατα 5ασσεςί{εἆ ὮΥ ο. οδερ]Ώας ἨΙΠΙΡΕΙΗ”, 

Ἐἰϊπεῖτο , Ὑ 116 {Ππ6 ρογίγαιῦ οἵ {π6 Ῥλατίσερ 15 αἰβυ ποῦν ἐσαοθα απά 

ο μον οαδΙ]γ ταοοσπ]θεᾶ, ἰΠῖς 15 πού ἴμε οπδο η] ἴμο Ἰϊδδεπο. Τ]ο 

Έββοπο 15 ἴ]ια στεαῦ επῖστηα, οἵ Ηοεῦτειν Π5ίοτγ. Αἀπιϊτοα α]]κα 

ὮΥ 96, ὮΥ Ηεαίμεῃ, απά ὈΥ ΟἨπκαη, Ὠο γεί τοπηαῖης ἃ ἀῑπι 

νασαο οπί]πε, οἩ ΠΙΟΣ {π6 Πϊσ]ιαδί 5αρί]οίγ οἵ βιποσθβεῖνθ 

1 ΠῚ 6 πϑῖηθ Ἠρίσιγοαπδ 36ΘΠΙ5 {ο 3 ἘῸΣ πο Ἐματίδεθβ 560 Ιζὲ. 2 παρα- 

Ῥο αρρ]εᾶ {ο {πα 6γοη ἴῃ πο Τα]πιιά: πλήσιός ἐστι τὴ παρ᾽ Ἕλλησι Στωϊκῇ 
5686. ἘΙεεππιθηροετ5 Επιάεσ]ίαδ οιᾶεῃ- λεγομένῃ: ἴον {Π|6 Ἐββ6ΠθΘΒ, Απ. χν. 1Ο. 

ἔαίπι τ. ῬΡ. 95, 694 84.; οοπ1ρ. ἸΚαῖπη 4 διαίτῃ χρώμενον τῇ παρ “Ἕλλησιν ὑπὸ 

εδε]ιϊε]ιέε 68 Όοπ Νάξαγα 1. Ῥ. 281. Πυθαγόρου καταδεδειγμένῃ. 
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οτγ]θῖο5 Ίας Ῥεεη εππρ]ογαά {ο 5αΡΡΙΥ ἃ εαρείαπίΙα] {ογπη απά αἩΏ 

αἀθεαπαίο οοἱοατῖπσ. Απ αδοθίῖο πηγείϊσα] ἀἄτθαπιγ τεσο]αδο, Ἶς 

6θοπης ἴοο {αγ τεπιονεά {Τοπ {μα Ἰατά οχρετίεπος οἵ 116 {ο Ὀο 

οαραΡ]ε οἱ τοβ[ἴδαί1οἩ. 

Απά γεῦ ὮΥ οατε[α] τ1δο οἵ ἴΠο εχίδήησ τηαθετία]5 {Π| 6 Α ρι[βοἰ- 
5 ὃ : Ἄ {Ισ ἀϊβ- 

Ροτίταϊῦ οἵ {Π15 5εοῦ ΤηαΥ Ῥο 5ο {αγ τορίοτεά, α5 {ο οβία ΙΕ τ] ἢ ορ 

α τοβδοπαΡ]ο απποιπῦ οἵ ῬγοβαβΙίγ ὑπ6 Ρροϊπί τι} πΥΠΙοὮ αἶοηο ας. 

πο 816 στο οοποθγπεά. Τὸ 11} αρρθατ {οπι {μα ἀε]ποαίῖοης αὐαίπαῦΙο, 

οὗ αποϊθηῦ ΨΤΙ{6Ι5, ΠΟΤΟ θρρεοΙα]]γ οἱ Ῥῃ]]ο απά ᾖοδορβας, ἴπαί 

ἴῃο οἰιαγασίετ]ςί]ο ἔθαΐασθ οἵ Βιβδοπίδιη γγας ἃ Ῥαγσα]ατ ἀΙγθοβΙοη 

οὗ πιγρί]ο βρεοπ]αίΙοΏ, Ιπνο]νίης ἃ ΥἹΟῚ αδοθ/Ἰοῖδηι α5 105 Ῥγας- 

ὅσα] οοπΏβοαιισηοθ. Ἐο]οπίηπσ ὑπ6 ἀαβπιήοη οἵ (ποβειοῖδηι 

γη]ο]ι Ίας Ὄδεη αἰτοαάγ 6νεη, Ίο ΠΙΑΥ ποὺ απβΜΕΙΥ 0811] τίς 

{απάθπογ (ὐποϑίϊο. 

Ἠανίησ Ίπ {ης βἰαζεπιεπύ αποϊιραζεά ἴμο τερα]ζς, 1 ε5]α]] ο τς 

ΠΟΥ οπάθανοἩσ {ο ἆεγε]ορο {Ππ6 πιαϊη {δαίατος οἵ ἨἩβεδοπίςπῃ : Ἠρερπίρτη, 

απά, 116 ἁοῖηπς 5ο, 1 Ψ11] αξίς πιγ τοαάετς {ο θαι ἵπ τη]η4 

ἴΠο Ῥοτίταϊό οἵ ἴμα (Οο]οββίαΠ ἨθΓαοδΥ 1 ού Ῥαπ], απά {ο πιατ]ς 

ἴμο τεςοπηβ]αποθς, ἃ8. ὑΠ6 ΘΠ ΌΙΤΥ Ρτουθεςς’. 

Τπο επάαῖο εἰεπιοπί 15 οερεοία]1γ Ρτοπηϊπεηίύ ἴῃ ὑπ6 1Π|6 ἀπά 

{θασμίησ οἵ {1ο βθού. Τ]ο Ίβεεηπο Ίνας εχοερίοπα]Ιγ τῖσογοις 

1Π Ἠϊ5 οΏβοτναποῬ οὗ ὑπ6 Μοδαῖο τα]. Τη 15 εἰτιοῦ αΏ5ίποηπσοο 

1 Ἔμο τοα]]γ Ἱπιροτίαηί οοηίθΘΠΙΡο- 

ΤΑΥΥ ΒΟΊΤΟΘΡ Οὗ ΙπΙοτπηαθῖοη τθβρεοξίησ 

{πο Ἐϊββεπθς 816 /οβΕΡΠΗΟΕ, Βεῖϊ. οι. 

Ἡ. 8. 2---13, 4πί. ΧΙ. 5. 0, Στ. 1. 5, 

Ττἱ. ο (πὶ ποῦῖσθβ οὗ ΙπᾷΙνιάπα] ἘΠ5- 

ΒΘΠΘΒ Βε[ῖ. οιιᾶ. 1. 3. 5, ΠΠ. 7. 3,11. 20. 4, 

ΠῚ ΟΝ τ, 4πῦ, πα. ττ. 2, ΧΥ͂. το. 4; 5} 

διὰ Ῥηπτο, Θιιοᾶ οπιπί γοῦὺιι 1ἱ0θγ 

8.12 86. (11. Ῥ. 457 54.), 4ροϊ. Ῥτο “ιιᾶ. 

(Π. Ῥ. 652 54., ἃ ἐγασγαθη αποίρα ὮΥ 

Ἐαβερίας Ῥγῶρ. Ἐναπῃ. νΠΠ. 11). ΤῊΘ 

«οσοπηῦ οὗ ἴπο ΤΠαταρεπίες Ὦγ ἴ]ο 

Ἰαΐζος τυϊίου, ἄε Ἠἱία Θοπίοπιριαξίνα 

(π. Ῥ. 471: 5ᾳ.), τητιβῦ αἷεο Ὦο οοπεα]{αᾶ, 

35 ἀθβοτῖρίης ἃ ο]οξεΙγ 8116 5οοῦ. ΤῸ 

[8656 ε]ιοπ]ά Ὦο αἀᾶεᾶ ἴλο 5Ποτί ποίϊοθ 

οἱ Ῥπνσ, Ν. Η. ν. 15. 17, 8 οχρτοβεῖησ 

{86 τίενβ οὗ ἃ ἨΏοπιαἨ πτ(θτ. ΗΠ5 αο- 

οο1,, 

οοπηῦ, πο ΊηαΥ οοπ]θσίπχο, παβ [8 ΚΘῊ 

{τοπ Α]οχαπάοτ Ῥο]ψῃῆϊξίοτ, ἃ οοηίθπι- 

Ῥοτατγ οὗ Ὁπ]]α, ποπ Ἰθ Τηθη 0.5 

1η Ἠ15 Ῥτο[αίοτγ εἰεπομιβ αξ οπθ οἳ 

Ἠ198 δα ΠΟΥ 165 Τον {πῖς 5 Ῥοο]ς, απιᾶ 

πο πποῖθ ἃ ποτῖς Οπ ἐπι6 ζειυε (ΟἼεπι. 

Α]οχ. Φίγοπι. 1. 21, Ὁ. 396, Ἐτβεῦ. 

Ῥτώγρ. Ετυ. ἴχ. 17). Βϊσπιβοαηί ΤΊΘΠ- 

οι οἳ {πο Ἔδβοπες 15 [οππᾶ 8150 

ἴῃ πο Οµτρῄαη Ἠπασβδιρρσβ (ΕΠ 56}. 

Η. Ε. ἵν. 22) απᾶ ἴῃ π6 Ἠοαίμοη Ώτον 

ΟΠΕΥΡΟΒΤΟΝ (Βσηθβίπβ ΤΠ ίοη 3, Ῥ. 390). 

ΈΡΙΡΗΑΝΤΟΘ (ΠΥ. ῬΡ. 28 Βᾳ., 40 54.) 

4ἱξοπβ5θβ ἴπο βοραγαίθ βεοίβ, ν]ο]Ὦ Το 

08115 Γ6δεπεςδ απᾶ Οδεώαπς τοβροςο[Ινε]γ. 

ΤΈ]ορο 816 ἀοπρί]εςε αἰ θυ θη παπθς οὗ 

1116 ΡΊ1Θ ῬΡ6Ι5ΟΠ8Β, Ηἰἴἰβ αοσοοαπ{ 18, 88 

πβαα], οοπ[αδεᾶ δια Ἱπασσπταίθο, τή 

6 
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Οὔεοαττ- 
8.66 οὗ {Π6 
ἹΜοραῖο 
αγ. 

ΤΗΕ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝ ἨΠΕΒΕΡΥ. 

Ποῦα ψγοτ]ς ΟἨ ἴῃο αρα] 1ο {αγ βαγραβςεὰ 8411 {πο οἴμαι ᾖ618. 

Ἠο ποπα]ά ποὺ Πσηὺ ἃ τα, γψοι]ά ποῦ ππονθ ἃ νοςςε], ποα]ά ποὶ 

Ῥετίογη 6ΥεηΏ ὑπ 6 πηοςί ογάΙΠπατγ ἔπποίϊομβ οἱ 118 ΤΠο γ/]ο]α 

ἆαγ Ίνας οἵνεη πΡ {ο τεβςῖοας εχετοῖδες απιἀ {ο εχροβίδίοη οὗ {118 

Τα α οθγίαῖη τα]αθ, ΑΙ] οἴπετ απἴΏο- 
τ1Πεςατοβεοοπᾶατγ. Ἠτρροιστος, Ηστ. 

Ικ. Τ8---28, Γο]]οπ8 οβερΏας (Ρεἴ1. σι. 
Π. 6. 2 5.) αἰπιοδί εκο]ιβίπεΙσ. ΈῬοξ- 

ΡΗΣΗΣ 8150 (ε Αὐδπεπίῖα, ἵν. τι 54.) 

οοΡρῖθς {815 βαπιθ Ῥα5βασθ οἳ 1οβδερΏἩΒ, 

νι α {επ ππιπιροτίαπὺ οχοερϐοηΒ 

ῬτοβαΡΙγ ἴακεη ΠΌΤ ἃ Ιο5ύ ποτκ Ὦτσ 

ἴῃπο 8απ1θ απΠἴΠοχ, πρὸς τοὺς Ἓλληνας, 

πἩΙοἩ ο πηρηΔΙοηΡ ΟΥ̓ πᾶ. Β08Ε- 

ΒΙΌΒ (Ργαρ. Ἐναπῃ. Υἱϊῖ. τί 8ᾳ., ἴχ. 3) 

οοπζεπίς Ἠπιςδε]! ση αποᾶπς ῬΗΙ]ο 

απᾶ ῬοτρΏγτγ. ΒοπινΌς (Ροϊγ]ι. ΧκΣΥ. 

9 84.) ΤΠεχε]γ αὐβίτασίς ῬΗησ. ΤΑ1- 

ΜΤΌΡΙΟΑΙ, 8 Πα ΕΑΒΒΙΝΙΟΑΙ, Ῥ8βδ8σο5, ΒῈΡ- 
Ῥοβεᾷ ἴο τοῖθγ Το ἴἩο Ἐϊξδεπας, 816 ο0]- 

Ἰθοίεά Ὦγ Ἐταη]α] (5ε6 Ῥε]οπ); Ὀπὺ ἔλμο 

αΠπβῖοηβ 816 τηοϑὺ Ἱποθτίαίη (566 

Ὀ6]ον, Ρ. 262 54ᾳ.). Οµ {πο δα που 65 

ἴον {1θ Πἰβίουυ οὗ [Π6 Έϊβεοπες 566 Ὗ. 

Οσπιεπα ἵπ Ζοεἱίδο]ι. 7. ἩΓ1585. Τ]ιεοί. 

1860, Ῥ. 328 86. 

ΤῊΘ αἰίαε]ς οὐ ἴΠο ϱοπιάποπθςς οὗ 

ἴπο Ῥοε τι. σοπῖ. Ὦν ατᾶϊζ (1. Ρ. 

463 5ᾳ.) ἢ85 Ῥεεη πεί ΡΥ Ζε]]ετ (Ρ/{1ος. 

ΤΠ. Π. Ῥ. 255 ΕΠ.), 056 το[αίαϊοη 15 

οοπαρ]είθ. Ὑεί Τιποῖας, Ἠι]σεπ{ο]ᾶ, απᾶ 

Βομῦτεχ τε]αο 16 αξ βρτπτῖοιβ. Το αἲ- 

ίαοκ οἱ ἀτᾶία (τῃ. Ῥ. 464) οη ἐμ Θιιοᾶ 

οπιπῖς ργοῦι5 Εἶδε} Ζ6116 7 οοπδΙάςτβ ἔοο 

ΗΙνο]οιβ {ο ποθᾷ τε[α(ῖπα (ἰδ. Ρ. 235). 
Α τοπία Ιοη π]] Ῥο {οαπᾶ ἴῃ ΟΙεππεπβ 

(1.0. Ῥ. 340 5ᾳ.). 

ΟΕ πποᾷετη τὶ ης τε]αίῖπσ {ο {ο 

Ὢβδεηπθς [86 {ο]]οπίπς ΠΙΑΥ ὈΘ ϱ65Ώ6- 

οἶα]]γ πιεπί]οπεᾶ; ΒΕΤΠΕΗΛΑΝΝ εῦεγ 

Ἔεοᾶεγ τι. Τ{ιεγαρειµϊεπ, Ῥετῆτ 1821; 

ἀεπόπεη ΓΡΠΙῖο τι. Ῥ. 2090 84.; ΏλΗνΕ 
Ἔτεο]ι τι. ατιῦενς πει ιιορᾶαίο 8.Υ.; 

Ἐπακκει, Ζε βο γ Ὁ Γὰὰγ αἷς γεἰἰφϊὃδοπ 

ΙπίΕΤεΡδΕι (168 «ΤιιάοπιέΠιπι τ8.46 Ῥ. 441 

Βᾳ., Μοπαίββο γε ΚΓ ἀεδολισ]ιίο τμ. 

ἨΓἰςδεπιδο]ια/ὲ ἄοδ οιάσπί]ιπι 1853, 

Ῥ. 2ο 5ᾳ., ὅτ 5α.; Ῥδτταξε εῦενγ ἄεπ 

Ονᾶεπ ἆἄεγ Ιεεᾶεγ, Ὀτθβᾶεη 1840 ; 

Ἐπατρ ἄεδε]ιϊο]ιίε 465 Ῥοἱ]ον Ι5ταεῖ τν. 

Ῥ. 42054., ΤΠ, Ῥ. 153 86.; ἨΙΙΒΟΗΙ, 

Εηϊίε]πιπιᾳ ἄεγ 4 ἰἰ]αί]ιολίδε]επ Ιίγε]ιο 

Ῥ. 179 5ᾳ. (6. 2, 1557), διὰ Τ]εοῖο- 

ϱἴθο]ιε ο α]ιγοϊϊε]εγ 1955, Ὁ. 315 8.2 

1ο95τ «εδο]ιϊο]ιίε ἄεδ «Γιάεπί]ιπι τ. Ῥ. 

207 54.; ἄΒΑΕΤΖ (οδε]ε]ίο (ΟΥ̓ οιᾶει 

ΠΠ. Ῥ. 79 84., 463 54. (ο. 2, 1863): 

ἨΠΙιαΕΝΕΕΙΡ οἀάΐδε]ε Αγροοαϊη ρε] Ῥ. 

245 8ᾳ., απᾶ Ζοαἴίδε]η. Τ. Ἠίες. ΤΊ οὶ. 

χ. Ῥ. 07 5α., ΣΙ Ὦ. ἘΠῚ πα ΣΡ 

30 84.; Υ̓́ΕΒΤΟΟΤῚ πι] Πἱοϊίοπατ 

οἱ 6 Βἰδίε 8. ν.; ΑἼνββυβα 718 

11550π68, Ἱοπάοη 1864, απᾶ ἴπ Κὐξέο᾽ 

Ογεϊορααϊΐϊα 5. ν.; ΏΕΕΕΝΡοΟύΕα 1, Ηἰδ- 

ἐοΐγ εἰ ἴα ἀέοσγαρ]ῖο ἄο ἰα Ραϊεείῖπα 

Ῥ. 166 Βᾳ., 46ο βα.; ΚΕιμ («εδολίολίε 

ύεδι υοπι Ναξζατα 1. Ὁ. 282 8ᾳ.: Ἠλτξ- 

ΒΑΤΗ οιεδίαπιοχιζίειο Ζεἰ(φεδε]ιο]έο 

1. Ῥ. 133 58.; 11ρ5108 Φελεπ]εῖῦς Ριδεὶ 

1,οπίᾖοπ 8. ν.; ΗΕΗΖΕΕΙΡ (οδε]ιϊσ]ιία 

ἆο65 Τοἶμος Ιεγαοῖ τι. 368 5ᾳ., 388 54., 

5ο0 5ᾳ. (θα. 2, 1963): ΖΕΙ1ΕΕ Ῥηΐϊο- 
φορ]ίο ἄεγ ἀτγίοσ]ιεπ τπ. Ἡ. Ὁ. 234 5ᾳ. 

(εᾱ. 2, 1868); ΏΑναςν σιιάεπέ]ιπι πι 
Ραἰᾶκίῖπα Ῥ. 10ο 8ᾳ.; Τιῦτε Αγζκε]ι- 

ἰαϊπιιιᾶίκε]ιες Τιεπίσοπ 8.Υ.;: ΕΙΡ Ζιγ 

άεξο]ιο]ίε ἄατ 1αἴδε]ιεπι Ἰγαδἰίοπ ὮῬ. 

129 54.; 10οισβ Εδδεπῖεπιιι» εἰο. (1881): 
Ἠπιαξνξξιρ Κεἰσετρεδεελίε Ὁ. 87 54. 

(1884); ϑ'οηῦβεβ εδε]ι. ᾱ. οἱ. Κ᾽ οὐ 68 

1. Ῥ. 467 54. (6. 2, 1886), 

1 Ῥ. 5. Ἡ. δ. ϱ φυλάσσονται . . . ταῖς 

ἑβδόμασιν ἔργων ἐφάπτεσθαι διαφορώτατα 

᾿Ἱουδαίων ἁπάντων" οὐ µόνον γὰρ τροφὰς 

ἑαυτοῖς πρὸ ἡμέρας μιᾶς παρασκευάζουσψ, 

ὡς μηδὲ πῦρ ἐναύοιεν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ σκεῦός τι μετακινῆσαι θαρροῦσιν κ.τ.λ. 

Ηἱ]ρροϊγίυϑβ (Πατ. ἴκ. 25) δα ἐπαὖ βοπ1θ 
οὗ {παπι ἄο ποῦ 50 ΤΟ} ἃ5 16ανθ {Πεῖτ 

645 οἩ {15 ἄατ. 



ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ ἨΠΕΒΕΡΥ, 

Φοτῖρίατος’. 

ΤΕΥΕΤΘΕΏΟΘ. 

ἀεαμ”. 

Ἠ[8 τοδρεοῦ {οτ {πο Ίαν εχεπάεά αἱ5ο {ο Πο Ίαπ- 

οἴνου. ΑΠίοι ἄοα, ἐπ παπιθ οἵ Μοβε5 Ίας Πε]ά τῇ ὑπ6 Π]σ]ιαςί 

Ἠο πο Ῥιαδρβαεπιεά Ἠ]5 παπα Ίνας Ῥιπῖδ]θά 1 ἢ 

Τη 811} {Πορ Ρροϊηίς ὕπ6 Ἠδεεπο Ίαδ δ εχασσεΓαῦΙοἩ, 

α]τηοξδῦ ἃ οαγισαίατα, οἵ (6 ῬἘματίςεο. 

50 {αν πο Ἐδεεπο ἢδ5 ποὺ ἀερατίεά {Τοπ πο Ρτϊποῖρ]ες οὐ κίονα] 

ηοτπια] «ο πάαῖδπι; θαὺ Ἠετο ἴῃο ἀἴνοτσεπσο Ῥεσίῃς. 

ΤηΦΙΠ Ῥοϊπὶβ 6 ἔπασο ἐπ6 γογκῖησ οὗ Ίπβαθποςς πγ]ίοὮ τηυδὺ δι 484. 

Τη {μτορ 

Ἠανο Ῥεεη ἀετινοᾶ τοι οχίθγπα]| 5911068. 

1. Το ἴμε Ἰεσα]δπι οὗ πο Ῥμαχίδεθ, ὑπ Ῥϊδδεπο αἀάςεά απ τ. Εϊριᾶ 

αδοεῦϊοῖσπι, ΠΙΟ γγαδ ῬοσιΠατ]γ Π15 ΟὟ, απά πἩ]ο]ι 1Π ΤΙΑΠΥ 

τοβρεοίς οοπἰταςιοίθᾷ {πο {επεῖς οἱ {Π6 οὔμον βού. ΤΠε Ποποι{- 

ΔΌΪ6, απά 6Υεη εχασσεταζεᾶ, οκϊηαίο οἵ πιαττίασθ, ὙΠΟ να 

οπαχασθετὶςί]ο οἱ {π6 6 νν, απάἆ οἵ ἔ]ιο Ῥ]ματίςεε α5 {μα ὑγρίσα] 161, 

{οαπά πὸ {ανοις τι ἴμο Ἑκδεεπο", Ματγίασο Ίνα ἴο Ἠϊπα αη 

αΏοπιΙηαξΙοΠ. Τ]οβδε Ἐδεεπες ὙΠῸ Πνεά ἑοσείῃμεν ἂ5 ΠἹΕΠΙΡΕΥ5 οἵ 

8 οτᾷστ, απᾶ 1 γγποπα {πο Ρτ]ποίρ]θς οὗ ὑΠ6 βεοῦ Ίπετο σαγτ]εὰ {ο 

{861} ]οσϊοα] οοΠ5Θ(ΙΘΠΟΘΡ, 6βομαιγεά 1ὖ αἱίοσείπετ, Το 5εοατθ 

ἴπο οοπΙηπαπσθ οἵ ἴΠαῖγ Ὀτούπετμοοά {πε αἀορίεά ολα]άτεη, 

ποπ ἴΠαγ ῬτοισΠί τρ ἴῃ ἴμο ἀοοίτίπαν απά Ῥγασίϊοος οἵ ἴμα 

οοπηπηαπΙ(γ. ἜΤηοτο ΟῚ οἴ]ατβ Ἰούενεν πο ἰοοῖκ ἃ ἀῑβετεπί 

ν16υ. ΤἨΘΥ αοοαερίεᾷ ππαγτίασς, 45 ΠΘΟΘΕΡΩΣΥ {ΟΥ {Πο ῥταδογναὔΙοη 

οἵ {16 τασθ. Ὑοῦ 6νεπ γη ῃ παπα 16 βεεπῃς {ο πᾶν Ῥεεπ τεσαγά- 

εἆ οΏΙγ α5 απ Ιπεν]ίαβρ]ε αν]. ΤΠεγ {εποεᾶ 16 οῦ Ώγ βὐ]ησεπί 

τα]θ5, ἀσπιαπαῖησ α ἴητεῬ γεατς’ ρτοβαίίοη απά επ]οϊηῖτπς ταγΙοῖβ 

1 Ἐμιο Θιιοᾷ οπυπ. ργοῦ. Πῦ. 6 τ2. 

ΟΙ 19 ΤΠεταροεπίθς 560 ῬΏ1ο Υλὶέ. σοπι, 

δ 3, 4: 

3. Β. ὦ. 1. ο. ὃ ο σέβας δὲ μέγιστον 

παρ αὐτοῖς μετὰ τὸν Θεὸν τὸ ὄνομα τοῦ 

νομοθέτου, κἂν βλασφημήσῃ τις εἰς τοῦτον 

(1.6. τὸν νομοθέτην), κολάζεσθαι θανάτῳ: 
ΘΟΙΏΡ. ὃ το. 

ὃ Β. σ. ]. ο. 8.2 γάμου μὲν ὑπεροψία 

παρ᾽ αὐτοῖς. .. τὰς τῶν γυναικῶν ἆσελ- 
γείας φυλασσόμενοι καὶ μηδεμίαν τηρεῖν 

πεπεισμένοι τὴν πρὸς ἕνα πίστιν, Απὶ. 

αν, τ. 5; ῬΙΠ]ο Εγαφπι. Ῥ. 633 γάμον 
 φαρῃτήσαντο μετὰ τοῦ διαφερόντως ἀσκεῖν 

ἐγκράτειαν" ᾿Ἑσσαίων γὰρ οὐδεὶς ἄγεται 

γυναῖκα, διότι φίλαυτον ἡ γυνὴ καὶ ζηλό- 

τυπον οὐ μετρίως καὶ δεινὸν ἀνδρὸς ἤθη 

παρασαλεῦσαι, να ΤΠΟΤΘ {ο {Π6 5816 

Ράχροξβθ. ΤῊ15 ρεοπΠατΙψ αξοπ]βΏοᾷ 

[86 ἨΠοεαίπεηπ ῬΗπγ, Ν. Η. . 15, "5618 

Ββο]α, οὖ ἴῃ ἑοῖο οχΏε Ρτεβῦετ οβἴθγΟΡ ΙΤ, 

αἶηο π]]α Τετηῖπα, Υ6ηοτθο αθά]σαία... 

Ίη ἄἶθπι αχ ὤᾳπο εοπγθοπαταπα {ατρα 

χεπαβοἰίιτ Ίατρο ἠτεαπεπίαπβραβ... 

Τία Ῥες βεθοπ]ογαπη πα ]]]α (που θα] 0116 

αἸοῦα) ϱοηβ είογπα ϱοβί, ἴη 4πα ΠΘΙΠΟ 

ηββοίύαν. Ταπα ᾖασοππᾶα 11115 αΠ1ογατα 

νἰζορ ρωη]επ{ῖα ϱςῦ. 

ο 
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οἱσπιοη/{β 

ΘΒΟΘ ΟΊ 5. 
1 τεβρεοῦ 

χηαττῖασθ, 
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πιθαῖς απᾶ 
αὐ] Κ5 

απᾶ ΟἹ] ἴον 
Ἀποϊηζῖης. 

ΤΗΝ ΟΟΙΠΟΒΡΙΑΝ ΠΕΠΒΕΡΣ. 

ΡατιΠοα{οτγ τ]ζο5'. ΤΠο οοπεθρίΙοη οἵ ππαγασο, α5 απΠοκεηίησ 

απά εἁισοαίησ {πο αβοσίοηςδ απἆ {πας οχα]ίπσ απἆ τεβηϊης 

Ἠλμοτηαη. πας 

ὃ; Ίηθτθ Ἰηςίταπιεηύ οἵ ἰοπιρίαίοη ἴῃ μαι 6γος5, ἀεοειμα], 
{α1{ῃ]6ςς, 5ε1β51, ]α]οιι5, πῖδ]εᾷ απά τη 15] 6 1 πο Ὦγ ΠΟΙ Ῥαδδίοης. 

Βυὺ παει αβδοείΏἸο ἰεπάφποῖἷες ἀιά ποὺ »ίορ Ἰετο. ΤηΗε 

Ἐλατίςδες Ίγας ὙΘΙῪ αΤεΠΙΙ {ο οὔξετνα ἴμα ἀῑδιποίιοη οἵ πιθαίς 

Ἰωνία! απά απ]αν{α], ἃ5 Ἰαιά ἆοινη Ὦγ {ιο ΝΤοξαῖο οοᾶς, απἆ 6ΥεΠ 

τοηάοτεά {]ιεδο οτάΙπαποθς νοχϑύϊοιιβ Ὦ}Υ πηπιίο ἀεβπΙίοης οὗ 

15 οὔσῃ. Ῥαΐ ἴΠο Ἡβεεπο σεῦ [αν Ῥεγοπά Ἠπηπ. Ἠο ἁταπ]ς 

πο Μ1Π6, Π6 ἅῑά ποὺ {οιςοὮ απ]πια] {οοᾷ. ἨΙδ πηοα] οοηβιςζεᾶᾷ οἵ 

ο. Ῥίεορ οἵ Ῥτοαά απά ἃ 5Ίηπσ]ο πηθςς οἱ γοσείαῦ]ος. Έναν {15 

βΊπιρ]ε {ατα Ίναδ Ῥτορατεά {οτ Ἠϊπα Ὦ} εροσῖα] οβ]οετς οομβθογα θα 

{οχ ἴπο Ῥίτροςβθ, ὑπαῦ 16 πη]σΠί Ὄο {ας ἔγοτη 811 οοπ{απηΙπαΙοΏ”. 

Ναγ, 5ο εἰπησεπό Ίνετο Πο τι]ες οὔ ἴ]α οτάοτ οἩπ {Πῖς Ρροϊπῖ, 

ἰ]αῦ ΘΗ απ΄ Ἠβδσπο πας οχοοπιπηιη]σοαίθος, Ὡς οἑίοη ἀιοά οἱ 

Ῥαπιαη 116, γγας ν/ο]Ιγ {οτεῖση {ο ἰλεαῖτ πα]πςς. 

βίαγναίΙοΏ, Ῥεῖηπσ Ῥουπά ὮΥ 5 οαὐῃ ποὺ ἰο {ακο {οοὰ Ργερατεά 

Ὦγ ἀεβ]εά Ἰαπάδ, απάἆ {μας Ῥεῖης τεάιοσά {ο οαῦ {Πο νετ σταςς 

οἵ {86 Πε]ά». 

Ασαϊη, 1π Ἠοῖ ο]πιαίος ΟἹ] {οτ αποϊηπο ὑπ 6 Ῥοάγ 15 αἰπιοςί 

ἃ ΏθοθβδαΤΥ οἱ 116, Έτοπι {Πῖδ ἴοο ἴπο Έδβεοποες δύσιν αὉ- 

ἰαϊπεᾶ. Ένεη 1 {1ι6γ ποῦ αοοϊἀεπία]]γ 5πιεατεᾶ, ἴ]αγ ππεγο 

οαγο{] αὖ οηςθ {ο πας {Πεπησε]νας, Ἰο]άϊπσ {ιο τηθτα {οιοὮ ἴο 

Ῥο ἃ οοπ{απΙΙΠΑΘΙΟἨ ἡ, 

1 Ρ. ὅ. 1. 6. 8 13. ἆοδορῃτς 5ρθακ5 

οἳ ἴ]ιθβο 88 ἕτερον Ἐσσηνῶν τάγμα, ὃ δί- 

αιταν μὲν καὶ ἔθη καὶ νόμιμα τοῖς ἄλλοις 

εὐτελῆ" καὶ ὄψον ἅλες, οὓς οἱ ἀβροδιαιτό- 

τατοι παραρτύουσω ὑσσώπῳ" ποτὸν ὕδωρ 

ναματιαῖον αὐτοῖς ἐστιν ; δια ασαῖη ΠΙΟΙΘ 

ὁμοφρονοῦν, διεστὸς δὲτῇ κατὰ γάμον δόξῃ- 

ὟΥΘ ΓᾺΔ ΒΌΡΡΟΞΒΘ ὑμπαῦ που Θουυθβροπᾶ- 

οἆ {ο πο τα ογᾶου οὗ ἃ Βεπεάϊοῦίης 

ΟΥ Ἐπταποῖδοαπ Ῥτοίπεγποοᾶ» 5ο {παί, 

Πνίης ἴῃ ἴπο ποτ]ᾶ, αγ που] οΏβεττθ 

{ο τα]ο πρ {ο ἃ οετίαῖη Ροϊπῦ, Ὀπὺ 

πιοπ]ᾶ ποὺ Ῥο Ῥοππά Ὦγ τοπ5 οἳ οε]ἴραςγ 

ΟΥ ϱαΏ]εοῦ {ο ἴπθ πποτθ τῖροτοα5δ 41β- 

αἱρ]ϊπο οὗ πο βοοῦ. 
3 Β. ὅ. ].ο. ὃ 5: 560 ΡΗΙΙο)5 αοοοτπῦ 

οὗ ἴπο Τ]οταρεπίες, Τί. σοπί. 8 4 σι- 

τοῦνται δὲ πολυτελὲς οὐδέν, ἀλλὰ ἄρτον 

{ο {πο βαπιο οβοοῦ ἵπ 8 9: απᾶ οοπΠραχθ 

ἔλιο Ἐίβεσηθ βίουυ οὗ δύ ἆατπες ἴῃ Ἠεσο- 

βἱρρα5 (Ἐπςεῦ. Η. ΕἸ. 11. 23) οἶνον καὶ 
σίκερα οὐκ ἔπιεν, οὐδὲ ἔμψυχον ἔφαγε. 

Τμαίτ αΏβίεπάοη Ίτοπι απῖπια] ἑοοᾶ 

ποοοππίςβ ΤΟΥ Ῥοτρ]ῃγτγ5 ρἰτίης {ιθηι 

50 Ῥτοπιϊπεπύ ἃ Ῥίασθ ἴῃ Ἠϊβ θαῖῖςο: 

8560 Ζε]]ετ, Ρ. 243. 

5 Ρ. ὅ. Ἱ. ο. 5 8. 

4.8. 5.1. ο. 8 3 κηλῖδα δὲ ὑπολαμβά- 
νουσι τὸ ἔλαιον κ.τ.λ. Ἡερθβῖρρας 1. ο. 

ἔλαιον οὐκ ἠλείψατο. 



ΤΗΕ ΟΟΗΟΡΡΙΑΝ ΗΒΒΕΡΥ. ὃς 

Έτοπα ἴμοςο {αοῦδ 10 866Π16 οἶθωγ ὑ]λαί Ἐϊδρεπε αβρβάποηος Ίγας Ὁπαοτϊγ- 
. . πας . 1η 

ΒΟ ΘΠ] Πρ ΤΠΟΤΘ {απ {ο πηοτο εχασσεταδίου οἵ ΕΠατίδαϊο Ῥγίη- ο 
Ῥτϊης]- 
οὗ 0118 

οἴρίες. Τ]μο τῖσοιαχ οὐ ἐπ Ῥμαχίκος γγας Ῥα5οἆ οἩ 6 ορ]σαθίοι οἱ δ᾽ μα, 

Πιο Έδεεπε Ιπίτοάπσαθᾶ 

ΗΘ οοπάεπιπαά 1ῃ αΠΥ {οτηι ὑπ6 οταΙΠοαβΙοη 

οἵ {Πο παίπτα] «τανΙησ5, ΠΟΥ γγοι]ά ο οοηδεπῦ ἴο τορατᾷ 165 α5 

Ίηοτα] ΟΥ ΙΠΤΠΟΤΑΙ] οΠΙΥ αοοοτάἴπσ {ο {μα ποᾶνο ΠΟ 5ασσοςίεά 

τὸ ου ἴῃο οοΠπβεαπεηπσθς ΜΉΘ ἤονθα ποπ 16. 

᾿ἰ56 1 απ. αἈδο]αίε εν]. 

οὐσάιοποθ {ο δὴ αΏβδο]αίο οχίεγπα] ]ανγ. 

8, ΠΘῪ ΡΤΙΠΟΙΡΙ6. 

10 γα 1η 

Ἠο βουρὺ {ο ἀϊδεησασε ἨΙτηδε]{, αξ {αΓ 

85. Ῥοββῖβ]ε, {Τοπ {ἐ]πο οοπάΙΊοηπς οἵ Ῥηγβίσα] 16, Τη 5Ποτί, 1η 

ἴῃο αροθἰἸοίσπι οἵ ἴῃο Ἐϊδδεηο Ίο 566ΠΙ {ο 566 ἴμε σϑύτῃ οἵ {]αί 

(ποβῖο ἀπα]ῖδπι νο; τεσατάς πιαίίετ 88 ὑπ 6 Ῥτιποϊρ]θ, ο: αἲ 

Ἰοαςί {πο αὐοάᾶς, οἵ εν]. 

2. Απά, πΨΠεπ γγο οοπιθ {ο Ιηνθββσαίο {Πο 5ρεοπ]αίῖνε ἰεπεῖς 2. Άρεσι- 
8.το {θ- 

οὗ πο ᾳοοῖ, Ίο εἶια]] πᾶ ἴιαῦ να Ἐϊβδοηες Ἠαγο ἀϊνετσες τοῖς, 

αΡρτεοίαβΙγ {τοπ ἴ]ιο «ΟΙΠΠΙΟΏ .γρο ο{ .επ]δῃ οτίΠοάοσγ. 

() Αἰεπάοη γα αἰγθοίθα αΏονο ἴο ὑπθὶν τορροοῦ {ΟΥ (ἢ) Τοπᾶ- 

ᾖορβος απᾶ {π6 Μοραῖο ΙαΥγ, πΥΠΙοἩ {Παγ «ἨΏατοά 1π Θοτητηοη ΜΙ 
6ΠΟΥ ἴο 
ΒΊΙΠ-ΊΠΟΓ- 

ἔμο Ῥ]ατίσοο. Βαὺ λογο "γᾶ αποί]ου οἷᾷάο {ο ὑποῖν {]ιοο]οσίσα] 9310: 

ἴρασμίησ. ΤΠοπσῃ Οἵα ΙΠ{ογπηα{ίοη 15 εοπιευ]αξ ἀο[εσζῖνο, 5.1}} 

1ῃ. {λα εοαηίγ πούϊοθβ ν/ΠΙΟΏ ατα Ῥγοδεινεά πα Επά »α/Ποιοπί 

ἹπαΙοαίίοης ὑπαὺ ἴΠεγ πα αβδοτραά 5οπιο {οτεῖση εἰοπιοπίς οἵ 

το]ισίοας ἰλποισ]ῃῦ τηὔο 61 βγβίοιη, Τῃας αὖ ἆαγ-Ότοαίς ἴΠεγ 

αἀάτεβθεά οογίαϊη ΛΡΓαΥΕΙΑ, πΥΠΙοἩ Ἠαά Ώοεη Παπάςά ἆονη {οπι 

{μαῖν {οτείαίἩατς, ο πο ΘΗΠ, “88 1 επἰτεαίίησ ἨΙπ {0 56’. 

ΤΠεγ Ἠετο οατε[α] αἱδο ἴο οοποθα] απά ὮΌάτγ 81] ροµαίτς 5αβ- 

Βίαηο65, 50 85. ποὺ {ο Ιπβα]ό {Π6 ταγβ οἵ ἴμο σοᾷ”. Ίο οαη- 

1 Β. 5.1. ο. ὃ 5 πρός γε μὴν τὸ θεῖον 

ἰδίως εὐσεβεῖς" πρὶν γὰρ ἀνασχεῖν τὸν ἥλιον 

οὐδὲν φθέγγονται τῶν βεβήλων, πατρίους 

δέτινας εἰς αὐτὸν εὐχάς, ὥσπερ ἱκετεύοντες 

ἀνατεῖλαι. Οοπαρατθ π]αῦ ῬΗῖο βαγβ 

οἳ [86 ΤΠεταρεπίες, Ττ. οπί. ὃ 3 

ἡλίου μὲν ἀνίσχοντος εὐημερίαν αἰτούμενοι 

τὴν ὄντως εὐημερίαν, φωτὸς οὐρανίου τὴν 

διάνοιαν αὐτῶν ἀναπλησθῆναι, διια δ.8 11. 

Οπ {πο αεπιρί οἳ Ἐταπχκα] (Ζ οἰ δον. 

Ῥ. 458) ἴο τϑβοῖνθ {π15 ποτβΒῖρ, ΠΟ 

Ποβορμτβ βἰβίθβ {ο Ὀ6 οὔοτοᾶ {ο {Π6 6απ 

(εἰς αὐτόν), 1Π{ο {Π6 οτάΙπαΣΥ ΡΥΑΥΟΥΕ οἳ 

{πο Ῥπματίβαϊῖο 59. αὖ ἄαγ-ιτεαῖς, 56ο [86 

βοοοπᾶ ἀϊδβοτίαίίοη οη πο Ἐββσηθβ. 

3 8, 5.1. ο. 5 9 ὡς μὴ τὰς αὐγὰς ὑβρί- 

ζοιεν τοῦ θεοῦ. 1Ἡ6το οδῃ Ὀ6 πο ἀοτρί, 

Τ {πῖηκ, ἐπαὺ ὮΥ τοῦ θεοῦ 18 παεαπό {16 

έβπη-σοᾶ”:; οοπιρ. ἘΠῚ. Ηεγαεῖ. 749 

θεοῦ φαεσίµβροτοι αὖγαί, 4ἴο. 722 τὸ 

φέγγος τοῦτο τοῦ θεοῦ, Δρρίαιι Ῥγαΐ. 9 

δυομένου τοῦ θεοῦ, Ιῦ. 113 τοῦ θεοῦ 
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(4) Βθβαυ- 
τϑούϊοῃ οὗ 
{88 Ῥοᾶγ 
ἀεπιεά. 

ΤΗΒ ΟΟΙΠΟΡΒΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

ποῦ ᾿πα 664 ΒΌΡΡΟΒΘ {]ιαῦ {μεγ τοσατάσά ἴ]ο 511 α5 πποτθ ἔμαη ἃ 

ΑΥΤΙΡΟΙ οἱ {πε πΏβοεη Ῥοπεγ ὙΠῸ σἶνες Πσ]ᾗί απ [18 ; Ὀαὺ {Πεῖτ 

οαπναγά ἀεπιοηςίταίίοης Οὗ τ6γετεηπος πετο 50 ΠΟΙ ΠΟΥ Ῥτοπηϊ- 

ηθηῦ ἴο αἴίασὮ ο {Πετη, οὐ {ο ἃ 5οοῦ ἀἆατινοά {Τοπ παπι, ἐῃθ 

Θρι μοῦ οἵ «Φαή-οτδΒΙρΡρετς’, απᾶἆ βοῖὴθ οοππεσΙοΏ ΜΠ {88 

ολατασίατὶςί]ο {εαίατο οἵ Ῥαΐ5εο ἀενοίῖοη δὺ οπςθ βασοθβὺβ 1056} 

πο Ῥτασίσο αὖ 81] εγεπίς βίδα ἴῃ κίτοπσ οοηἰταςδὺ {ο {86 

ἀεπιιποιαίΙοηΏβ οἱ ΟΥΒΏΙΡ ραῖά {ο {ο ΄Ἠοςδί5 οἵ Πθανεπ” 1η {Πο 

Ἠερτευ Ρτορ]είς. 

(1) Νου ασαϊη 16 1ὖ δὴ Ιηβιση]Ισοαπίέ [αοῦ ὑπ, ση] ἴ]πο 

Ἐματίξες πιαΙηζαϊπες {πο τεδιγτοςίῖοη οἵ {Πο Ώοάγ 85 ἃ οατάἽπα] 

ατίισ]ο οὗ 15 [αι ἢ, ὑπ6 Ἐβδδοηο τοφίτγιοϊο Ἠϊπαδα]έ {ο α Ῥε]ιθί ἴῃ 

πο Ιπιπποτίαίγ οἵ {Π6 βου]. 

Πποας τη ἐπ ἢ 65}, α5 ἴῃ ἃ Ῥτῖδοη-ΠΏοιδο. 

{τοπ ὑμθ86 {αὐίεις σου 1 Ὀ6 ὑγ0]}7 {περι 

5οαχ αἱο[ι, τε]οῖοῖπσ 1ΠΏ 18 ΠΟΥ αἰίαιπεά ΠἨλρετίγ". 

Τ]ιο 508], Π6 πιαϊπίαϊηες, γγα5 οοη- 

ΟπΙγ πΠεη ἀἸδεπσασεά 

Ἔ]αι τὸ πγοα]ά 

Τις 

ἀοσίτιπθ αοοοτάς η {ιο βαπάαπιεπία]ἱ οοποερΏοηυ οἵ ἴῃο 

τη] σύν οὗ τιαζῖοτ. 

περὶ δείλην ἑσπέραν ὄντος, Οἵυ. ἵν. 79 

δύνοντος ἄρτι τοῦ θεοῦ: «οπιρ. Ἡδτοά. Π. 

24. ὍΣ ἄἴπβρατρ Π85 ου] οναὐθα {5 

τον Ιπιροτίαπ{ {οπσ] Ὦγ ἐταπβ]αίης τὰς 

αὐγὰς τοῦ θεοῦ ἴμο Ώϊνίπο ταγβ᾽ (Έ5δεπεδ 

Ῥ. 47). Τὸ 15. ἃ κἰση]βοαπί [αοί ἴ]αί 

Ἠιρρο]γίας (Πατ. ἴχ. 25) ΟΠΗΙἱ8 πο 

ποτᾷβτού θεοῦ, οτιάεπ{]γτερατᾷΙπσίῃεπα 

85 α βἰαπιρΗπσ-ρ]οσ]. Ηον οβξερῃας 

οκρτοββεᾶ Ππηβοα][ Ίπ {ἴ1θ οτίσιπα] Ἠσο- 

Ῥχου οὗ ἴπο ΛΒοίἴιωπ. ειιᾶαίσιιπι, τὸ 18 

ταῖη Το βρεοπ]αίο: Ὀαὖ {ο ἄτοθεῖς ἱταπε- 

Ἰα1οη πας απ{Ποτῖβεᾶ, 1 μοῦ τηαᾶο, Ὁγ 

Ἠΐτη, 

1 Ἠρίρῃα}. Ηστ. χὶς. 2, ΣΧ. 3 Ὄσ- 

σηνοὶ δὲ μετέστησαν ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ εἰς 

τὴν τών Σαμψαίων αἵρεσιν, 1111. 1, 2 Σαμ- 

ψαῖοι γὰρ ἑρμηνεύονται ᾿Ἡλιακοί, τοπ 

ἴπο Ἠευτεν Ὁ ο “(86 απ. Το 

μήβ{οτῖοα] οοπηοχίοη οὗ {16 βαΠΙΡΕΦΑΠΒ 

τζαι πο ἘΙΒΒΘΠ6Β5 15 ενιάεπί ἔτοπι {Π656 

Ῥαβρασος: ἔποιρ]ῃ 16 15 ἀβοα]6 ἕο 5αΥ 

ναί {ποῖ Ῥτοσϊδο τε]αίίοηβ {ο θοῇ 

Το ἴλοδο πο 614 5 εοπορρ6οη 8 

φ 

ΟΥ̓ΠΟΥ πετο. 8566 Ῥε]ος, Ρ. 372. 

3. Β. ο. 1. ο. δ ΤΙ καὶ γὰρ ἔρρωται παρ᾽ 

αὐτοῖς ἥδε ἡ δόξα, φθαρτὰ μὲν εἶναι τὰ 

σώματα καὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτοῖς, 

τὰς δὲ ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν... 
ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσ- 

μῶν, οἷα δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγ- 

μένας, τότε χαίρειν καὶ μετεώρους φέρεσ- 

θαι κ.τ.λ. Τὸ {μ15 ἀοοΐτιπο {πο ἴεας]- 

ἵπσ οἳ {π6 Ῥματίδεος εἴαπάβ ἴῃ ἀἰτοοῦ 

οοηΐγαβῦ; ἐδ. δ 13: Ο0Π1Ρ. 815ο Απ. 

πμ αν ος. 
Κοίθμίησ οπηπ Ὀ6 πποτθ οχΡρ]οῖς έλα 

[86 Ιαησπασο οἱ 1οβερΏα5. Οπ ἐμ οὐ μ᾽ 

Ἠαπᾶ Ἠϊρρο]γίαβ (Πῶτ. 1. 27) 58 08 οἱ 

ἴῆοπι ὁμολογοῦσι γὰρ καὶ τὴν σάρκα 

ἀναστήσεσθαι καὶ ἔσεσθαι ἀθάνατον ὃν 

τρόπον ἤδη ἀθάνατός ἐστιν ἡ ψυχή κ.τ.λ.; 

Ῥαύ Π15 απἰΠοτίζσ 15. σου ῃ]655 οι 915 

Ῥοϊηὖ, ἃ8 Ὦθ οαπ Ἠανθ δα πο Ῥεγβοπα] 

Κπονιεᾶσο οἱ ἴπο ἴαοί5: 5660 Ζε]]ετ Ρ. 

251, Ὠοίθ 2. Ἠι]σεη[ο]ά ἴακος ἃ αἰΐ- 

1εγεηῖ νῖεν; Ζεἰίξε]ιγ. ΧΙνΝ. Ῥ. 49. 
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γεβυχγοοίίοη οἵ Π6 Ῥοάγ ποι]άἀ 6 τερι]εῖνα, 85. Ιπνο]νῖης ἃ 

Ῥαουρϑίποίοη οἵ εν]]. 

(11) Ῥαῦ {Π60 αἷβο 5οραταίοἆ {λαπιδο]νος ῄοτη {Π6 τε]ἰσῖοις (11) Ῥτο- 

Ῥο]ιοί οἵ {ο οτίποᾶος «67 ἴῃ αποί]ιοτ τορροοῖ, Ἡ]]οὮ που ]ὰ ος 

Ῥτογνο]κα Ίποτθ ποίϊοθ 118 ἴΠαγ βϑηὺ σἹ[β {ο {Π6 ἔεπιρ]ε 

οὖν 1 ογαδα]οπῃ, {ΠεΥ τοίαδεὰ {ο οὔοι εαστίβσος ὑπο. [Ὁ πποι]ὰ 

ἂβροαχ ὑποὺ ο Ιαασ]ίεγ οὗ απΊπησ]ς γγας α]ἐοσείῃοτ {οτριάἆθη 

υγ Οιαῖτ οτεθά”. Τὺ 15 οετζαϊη ]ιαῦ 0Π6γ σοῦ αἰναίά οἵ οοἩ- 

ὑγασίῖησ 60Π1Θ οετεπιοπίαΙ Ἱπιρατίγ ΟΥ̓ οβετίπσ νΙοξίπι ἴῃ {ιο 

Μεαπγμ]]ο {ΠεΥ Ἰαςά βαοτιῇσος, Ρ]οοά]θς 5αετίβοθς, ος 

ΤΠΕΥ τεσατᾷεά ΌΠαιγ ΑΙΠΠΡΙθΘ πηθα]ς τι {λπεῖν 

{επχρ]ο. 

ὑΠ6 1} ΟΥ̓. 

ΔΟΘΟΙΩΡΘΉΥ ΠΡ ΡΤΥΕΙ5 απά (Παηκβοῖνίης, ποῦ οπ]γ 85 ἀθνυούϊομαι 

Ῥαῦ 6Υεη α5 5αογιβοῖα] τ1{ε5. 

οὖθς ὉΠ 656 τηθα]5 Ίγετο {Πεῖγ οοηβδεοταίεά Ρρτιεςύς”, 

(1ν) Τη νηιαῦ οἴποτ τεβροοί5 ἴΠεΥ τηαΥγ Ἠανο ἀερατίθά {οπι, (19) Έδο- 
: ἱογῖο ἆοο- 

οι δα ἀρὰ {ο, {πα ποτππα] ογθεᾷ οἵ «αάαϊδπι, νο ἆο ποὺ Ἰςποῦγ. μίπο οἱ 

ποῬδο 0 Ῥτερατεά απά ρτοβιὰ θά 

Ῥιΐ 16 15. οχρτοςξΙΥ βἰαίοὰ ὑπαὺῦ, θη ἃ πονίσο αξθοτ Ραδδίης 389 18. 

{πτοαςφ]Ώ {Πο ΡγοβαΙοπαΣΥ δίασος Ίνας αἁπαϊθεά {ο {π6 {α]ἱ ρεϊνί- 

Ίεσος οἱ ὑπ6 οτἀςτ, {π6 οϑύῃ οἵ αἀπηπ]βδίοη Ῥουπιά ἨΙπα 6 {ο οοπσθα] 

ποίλΊης {Γοπι ἴῃο ΤΙΕΠΙΡΘΙ5 οἱ {ιο 5αοῦ, απά {ο τεροτί ποίην 

οοποετηίης ύΠειη Το οὔμετβ, ενεπ {μοασ]ῃ {μτεαίοπας γη ἀἆθαί]ι ; 

ποῦ {ο οοπιπηιπ]οα{θο αΠΥ οἵ ὑΠεῖτ ἀοοίτίπας {ο απγοπθ οί]αγγγῖδο 

{π8ῃ 85. Ὦο Ἠ]πωδα]{ δα τεοθινοά παπι; Ῥαὺ {ο αὐδίαιπ ΕΓΟΠΙ 

ΤΟΡΡΕΙΥ, απᾶά ἴῃ Ἰ]κο ΠΙΑΠΠΕΓ ἴο σιατά οατε[α]]γ ἴμο Ῥου]κς 

1 ΑΠ. ν]. 1. 6 εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἆνα- ποπ ἴΠο ἴεπιρίθ-εαογίῇορς οπηποῦ Ὦο 
θήµατά τε στέλλοντες θυσίας οὐκ ἐπιτε- 

λοῦσι διαφορότητι ἀγνειῶν, ἃς νομίζοιεν, 

καὶ δὲ αὐτὸ εἰργόμενοι τοῦ κοινοῦ τεµενίσ- 

ματος ἐφ᾽ αὑτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσι. 

Βο ῬΗ{]ο Θιοᾶ οπιπ. ρτοῦ. 1. ὃ τῷ ἄθ- 

βογῖρε5 {Ἡθπῃ 85 οὐ ζῴα καταθύοντες ἀλλ 

ἱεροπρεπεῖς' τὰς ἑαυτῶν διανοίας κατα- 

σκευάζειν ἀξιοῦντες. 

3 πο [ομοπήῄπς οοπβΙάοταίίοπβ ΒΟΥ 

ἴπαί {Ποῖτ αρείεπβοη ελοτ]ά ρτοραβΙτ 

ὍΘ εχρ]αϊπθᾶ ἵπ ἐπ18 αγ: (1) ΤΠοιισ]ι 

[89 ]αηριασο οὗ ἆοβερΏταβ τηαγ Ὀ6 απι- 

Ῥίσποτβ, ὑπαὺ οἳ Ῥμ]]ο 15. πποᾳπἴτοςα] 

οἩ {π15 Ῥροϊπὲ; (2) Τ]αῖν αρείοιδίοη 

οοηβἰάοτεᾷ αρατῦ ἔτοτη {πο ἴαοῦ ἐπα ἴΠαγ 

αἴθ ο απῖπια] [οοᾷ: 566 4Ώοτο Ρ. 86, 

ποίθ 2. (3) Τπο ΟἨτιβαπ]ροᾶ Ἐβ- 

Β6Ἠ6Η, ΟΥ̓ ἨρίοπίΙθθβ, ἔΠοπσ]ι βίτοησ 

{14817618 1η ΤΙΒΗΥ ταβροοῖΒ, γεῦ α18- 

ὑοῦ] Ῥτοίεετεᾶ αραϊπεῦ ἴ]ιο βαοτίβοθ 

οὗ απίπια]5; 560 ΟΊοτι. Ηοπι. 111. 45, 52, 

απᾶ οοπΏρ. ἨΙίβοΗΙ1Ρ. 224. Οἱ {115 588}0- 

Ἰθοῦ 566 8150 Ζε]]ετ Ῥ. 242 8ᾳ., απᾶ ΤΙΥ 

βοσοπᾶ ἀῑδεετίαβοη. 

3 Απ. απ]. 1. 5 ἱερεῖς τε [χειρο- 

τονοῦσι] διὰ ποίησιν σίτου τε καὶ βρωμά- 

τω», Β. ζ΄. Ἡ. 8. 6 προκατεύχεται δὲ ὁ ἷε- 

ρεὺς τῆς τροφῆς κ.τ.λ.; 566 Π{ΡΟΗΙ Ρ.181. 



δὃ 

(Υ) Βρεει- 
ΙαοΏβ ΟΝ 
αοᾶ απᾶ 
Οτρδίϊοῃ. 

(πὶ) Μαρίο- 
81 οΏΕΥΠΗΡ. 

ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΒΡΙΑΝ ΗΕΕΕΡΥ, 

οὗ ἐ]ιεῖγ βεοῖ, απ {να παπιθς ο] ένο απφεῖς’.. Τῦ τηδὺ Ὦε τθᾶβοή- 

αΡΙΥ 5αρροδεᾶ ὑμαῦ ποτ Ἱπτ]ςδ τιπάεχ {015 Ἰαδύ εχρταβδίοη Πατ 

πιθοίς {με θαγ. 15 εδοϊετίο ἀοσπα, το]αξίησ {ο απησε]ο Ῥεϊπσς, 

ΤΠΑΥ ανα Ῥεεη αποίύες Ππ]ς νΠΙοἩ αἴίασ]οά Ἡεδεπῖσπι ἴο ἐῃ6 

Αὐ 81] αγεηῖς νο 566ΠΙ {ο ρε ]αβάβαά 

Πῃ οοπηθοίίησ 160 θα {ια 5ε-Ἱπηροδεά βεγνῖσε απά ποτςμΙρρίης 

Οὗ απσε]5 αἲ (Οοἱοδδα: απά να ΠΙαΥ τγε]] 5α5ροοῦ ἐπαὺ πο Ώανο 

Ἠοτα ἃ σθγπι ὙἨΠΙο] Ίγας ἀενε]ορεά 1Πίο έλα (ποδαο ἀοοίτιπο οὗ 

το]ισῖοη οὗ Ζοτοαςίο ”. 

ΕΡΟΠΒ ΟΥ 6ΠΙΑΠΕ{ΙΟΠ5. 

(ντ). 1ο, 16 15 ποῦ απεοηποοῦεά ΥΠ αποίῃετ ποί]οε τε]αῖπσ 

{ο Έβεεπθ Ῥθου] δ 165, ὙΠῸ (ποβίο ἀοοίτίπε οἵ Ιπίεγπιεβϊαίε 

Ῥεΐϊπσς Ὀδίπθει (οᾷ απἀ ο ποτά, α5 πο Ίανο 86ΕΠ, ας 

1Τη τη θυ οοπηεοίεά ση βροοπ]αθοἩπ5 τοςρεοίῖηπσ οτθαβΙοἩ. 

Νου νγὰ 8.6 ερεοῖα]]γ Ιπ{οτπεά {Παῦ {πΠ6 Ἐδδεπος, ν]]ε Ἰθαγίησ 

Ριιγείσα] εἰπάϊο5 ἴῃ σεπεταὶ {ο ρεοι]αίίνε 146 (µετεωρο- 

λέσχαις), α5 Ῥεῖπς Ὀεγοπά ἔλα τεαςε] οἳ Ἠπππαπ παίατο, γεύῦ 

οχεθρίεά {οπι {μεῖγ σεπετα] οοπάσπηπαοη ἴπαῦ ΡΗΙΙΙΟΟΡΗΥ 

ὙΠΟ. ἐγθαίς5 οὗ {ιο οχΙδίεποθ οἵ (οἆ απά ἴ]α σεπετγαθίοη οἵ {με 

Ἠπ]γογςε ὅν 

(1) Μεπίέῖίοη Ίας Ῥ6εη πηαάο Ιποϊιάεπία]]γ οἳ οεγίαῖη 5εοτθύ 

Ῥοο]ς5 Ροει]ίαγ {ο {πο 5αοί. Τ]ο εχϊδίοπςο οἵ 5ιιεἩ απ αροοτγΡρ]α 

Πογαίτθ γγαβ ἃ ΙΤΘ {ο]κοη οὗὨ 6οΠ16 αὐποτπια] ἀενε]ορπιεπύ ἴῃ 

ἀοείτίπα”. Τη ο Ῥαββασο αιιοίοᾶ 16 15 πιοη]οποαά 1ῃ τε]αίῖοη {ο 

3 566 ἴ]ο 5εοοπᾶ ἀἰδδετίαίίοη. 

ὃ Ῥ]μη]ο Οπιπ. φτοῦ. 0. 8 12 (Ρ. 458) 

τὸ δὲ φυσικὸν ὡς μεῖζον ἢ κατὰ ἀνθρωπί- 

γην φύσιν μετεωρολέσχαις ἀπολιπόντες, 

1 Ῥ. 9.1. ο. 8 7 ὅρκους αὐτοῖς ὄμνυσι 

φρικώδεις...µήτε κρύψειν τι τοὺς αἱρε- 

τιστὰς μήτε ἑτέροις αὐτῶν τι μηνύσειν, καὶ 

ἂν μέχρι θανάτου τις βιάζηται. πρὸς 

τούτοις ὀμνύουσι μηδενὶ μὲν μεταδοῦναι 

τῶν δογμάτων ἑτέρως ἢ ὡς αὐτὸς µετέ- 

λαβεν' ἀφέξεσθαι δὲ ληστείας καὶ συντη- 

ρήσειν ὁμοίως τά τε τῆς αἱρέσεως αὐτών 

βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα. 

1 115 ποίσθ μου] Ὦο οοπιραγεᾶ 

[86 ἘΡΙοπΙ{θ διαμαρτυρία, ΟΥ Ῥτοῦεδύ οὗ 

ΠπΙΠαΙοπ, Ῥτοβχθοᾶ {ο ἴπο Οἰεπιεπίέίπε 

ΠἨοπιίες, ΠΟ. ΒΠΟΝΒ ΠΟΥ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 

{πὸ Ολμτῖδάαι Ἐββεπες [ο]οναᾶ ἰ]ο 

Ῥυϑούϊοθ οἵ οί ΦουίδΗ Ῥγοάς6ΘΒΒΟΣΥ5 

ἴῃ ὑπ|5 τεβροοί. 5366 Ζε]]ει Ρ. 254. 

πλὴν ὅσον αὐτοῦ περὶ ὑπάρξεως Θεοῦ καὶ 

τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως φιλοσοφεῖται. 

3 ΠῚ 9 ποτὰ 4ΠΡοογ/ρ]ια 385 τιϑϑᾶ 

οτῖσιπα]1γ {ο ἀθβίσπαίο {Π6 βθοτοῖ ΏοοΚβ 

πυἩΙοὮ οοπίαϊπθᾶ {ιο οβδοΐετίο ἀοοίτίπε 

οὗ ἃ ποοῦ. ΤΠο βεοοπάασγ 56Π59 “5ρῃ- 

τῖοαςδ’ πας ἀοτιγεᾶ ἴσου [88 ϱοποτα] 

ολανασίαν οἳ {π658 συϊίηρβ, πγϊο] πγθτο 

Ἱοτοίίσα], πιοβΏ]γ Οποβίϊο, 1οΓΡοΓῖΘ5. 

566 ἴ]ιο ποίο οη ἀπόκρυφοι ὈΘΙΟΥ, 11. 3, 

δα ἴμο ἀἰδοαβδβίου ἴῃ Ιφπαίίιδ απᾶ 

Ροϊηεατῥ 1. Ῥ. 3317 54. 



ΤΗΝ ΟΟΠΟΡΡΙΑΝ ΗΠΕΒΕΡΥ. 

ΒΟΙῚΘ. {ογΠπι οὗ απησε]οΙοσγ. Ἠ]δεν]ετο ἐΠεῖτ «ΚΙ 1η ΡτεάΙοῦΙο, 

{ου νο] ΠΟΥ Ίνετο εβρεοῖαΙ1γ {απποιβ, 15 οοππθοίαά πὶ} ἢ {Π6 

Ῥοεγαρα] οἵ οετίαϊη «βασγοά Ῥοοίδ πο ΠΟΥΘΥΘΥ 816 ποῖ 

ἆθβοτιρες 3, Βαὺ πποτο θβρεοΙαΙ1γ, ο ατα ἴο]ά ὑπαῦ ιο Ἐδροπας 

εὐιάϊιοά υνἩ οκἰταοταίπατγ «ἀἴσεηπορ ια υτιήησς οὗ ο 

αποϊθηίς, 5οἱθοίῖησ ἴ]ιοδο οβρεοίαΙΙγ ὙΙο οοπ]ά Ῥο {ατπεά {ο 

ῬτοΠί {ογ 5οι] απἀ Ῥοάγ, απά υπαῦ Ποπ ῃπεδε {Πεγ Ιεατηῦ {πο 

απαλ(ίο5 οἵ τοούβ απά ο Ῥτοροτία5 οἵ βὔοηες”. ΤῊ]Β 6χΡ{ο»- 

1 Ρ. ο. 11. 8. το εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς οἵ 

καὶ τὰ μέλλοντα προγιώσκειν ὑπισχνοῦν- 

ται, βίβλοις ἱεραῖς καὶ διαφόροις ἁγνείαις 

καὶ προφητών ἀποφθέγμασιν ἐμπαιδοτρι- 

βούμενοι" σπάνιον δέ, εἴποτε, ἐν ταῖς προ- 

αγορεύσεσιν ἀστοχήσουσιν. Ὃτ ἱπδραχᾳ 

(Ῥ. 49) ναπβ]αίθβ βίβλοις ἱεραῖς “ {6 

βαοτοά ϑουϊρίαγθ,᾽ 8δπηα προφητῶν ἀπο- 

φθέγμασιν ' {]ιε βαγΊηΡ5 οὗ ἐπ Ῥυορμθίβ᾽; 

Ῥαῦ ας [89 ἀαεβπῖίο ατ{σ]ο5 ατα παηΊπς, 

{88 οσΡρτεββῖοπ5 οαπποῦ Ὦθ 50 τεπᾷοτεᾶ, 

ΠΟΥ 4968 ἴἨθχθ βθθῖὴὰ ἴο ο απ τεζεί- 

εησθ Το 119 Οαποπῖσα] τυ 198. 

9 Ίεαγη ἴτοπῃ απ απεοᾷοίθ ἴῃ πι. 

ΧΗ]. 11. 2, ἴλαῦ {Π6 ἴθασπαιβ οἳ {Π15 

εοοῦ δοϊησηπηϊοα θα {1ο τὺ οἱ Ῥτοεςίο- 

Ώοπ Το {παῖτ ἀῑδαῖριες Ὦγ Ἱπείτποίίοη. 

Ίο τηαγ {πετε[οτθ οοπ]εσίπτο ὑπαὺ νι 

{πο Ἐϊββσποθς 0815 αοαπ1βΙἔῖοη πα 6ΟἩ- 

ποοίαᾶ τ] τηασίο ΟΥ αβἰτο]οςσγ. Αὖὐ 81] 

οπεπίς 16 15 ποῦ ἐγθαίθα αξ ἃ ἀτεοῦ 

ΙΠβΡΙταΦΙΟἩ., 

3 Ῥ. ὔ. 11. 8. 6 σπουδάζουσι δὲ ἐκτό- 
πως περὶ τὰ τῶν παλαιών συγγράµµατα, 

μάλιστα τὰ πρὸς ὠφέλειαν ψυχῆς καὶ σώ- 

ματος ἐκλέγοντες" ἔνθεν αὐτοῖς πρὸς θερα- 

πείαν παθῶν ῥίζαι τε ἀλεξιτήριοι καὶ λίθων 

ἰδιότητες ἀνερευνώνται. ΤΠΙ5δ Ῥ8ββασθ 

πηϊσΠῦ 56οπῃ δὖ Ητρί εἰσΗί ἴο τεῖατ ΒΙΠΠΡΙΥ 

ἴο 119 πιεᾶϊοϊπαϊ απαβΗ Πες οἳ τεσείαρ]θ 

απᾶ τηῖπετα] ϱαΏβίαποες; Ὀπέα οοπαρατ]- 

ΒοΏ ὙΠῸ Δ Οὐ Γ᾽ ποῖῖσθ ἴῃ {οβερΏβ ἵῃ- 

γϑϑύβτ ψ] ἢ ἃ αἰ ουθηὐτηθαηΐηρ. Τη 4πί. 

νι], 2, 5 8 βύδίθβ ὑμπδὺ βϑοϊοιηοῃ, Πατίηςσ 

τοσεϊγοᾶ Ὦγ αἰνίηθ Ἱπερίταίίοη {Π6 ατί 

οἳ ἀρ θεαί ἀεπιοπβ ἴον {πο απἀναπίασο 

απᾶ Ἠορ]ϊῃπς οἳ τὰ (εἷς ὠφέλειαν καὶ 

θεραπείαν τοῖς ἀνθρώποις), οοπῇΡοβεᾶ απά 

16Η Ῥε]]ιπᾶ Ἠίῖπα οἴιαγπαβ (ἐπῳδάς) Ὦγ 

Ὑ ΒΟΉ ἄ1βεβξος πετο α]αγεᾶ, δα ἄἴγεΓβο 

Κἰηαβ οὗ 6ΧΟΥΟΙΒΠΗΡ (τρόπους ἐξορκώσεων) 

ὮΥ νο] ἆεπιοης πετο οαϑὺ οὐδ, “ΤῊΪ5 

πιοᾷθ οὗ Ἠεα]ησ, ο αἀάς, “18. τετγ 

Ῥοπογία] ετεπ {ο πο Ρτοξεπύ 4αγ᾽; απᾶ 

Ἠο ἴ]ιεη το]αζες Ίου, 5 ΠΘ πας ογεᾶ1ΡβΙγ 

ΠηΤογηθά (ἱστόρησα), 916 οὗ Ἠἱ5 οοιη- 

ΥΥΠΙΘΗ, Ἐ]θασατ Ὦγ πατηθ, δα Ἠεα]εᾷ 

βεγετα] ῬεΓβοΏς Ῥοββοββεᾶ Ὦγ ἄεπιοηπβ 

1η ἴῃθ ΡΙΘΡΒΕΠΟΘ οἵ Ὑδρραδίαη απᾶ ἢΪ5 

ΒΟἨΒ 84 αι ΠἩΠΙΡΕΥ Οὗ οβῇσετς απᾶ ο0πη- 

ΤῸ βο]ά16Υ5. ΤΠϊς5 Π6 αἸα Ὦγ αρρ]σίησ 

{ο ἴπθ ποϑθ οὗ {6 Ῥοββθβδεᾶ Ἠ15 τίης, 

πγΙοὮ Ἰιαᾶ οοποεα]εᾷ ἴῃ 165 οηθ οὗ ἴ]ο 

γοοίς νγηϊο]ι. Βο]οπιοη Ἠπᾶ ἀἰτοοῖεᾶ ἴο 

Ῥο πςοᾶ, απᾶ {μπ5 ἅταπίπσ οα{ {μπα 

ἄεπιοη {ἨΏτοπσα {πο ποβίτῖ]5 οἳ ἴ]ο 

Ῥ6ΙΡΟΠ 5ππε]]ῖηρ 10. Αἴ {Π6 5816 {1πιθ 

Ίο αἀ]ατεᾶ {πο οτί] ϱρϊπΙ6 ποὺ ἴο 16- 

ἔστη, «τηαίησ ππρηοη οὗ ΞΟΙΟΠΙΟΠ 

απᾶ τερεαῖπςσ {πο ΟΊάΥΠΙ5 6οπιροβεᾶ 

ὮΥ Ἠϊπι. Οπ οπο οοθββίοη {115 Ἐ- 

Ίθαζαχ σανο οσπ]ατ Ῥτοο ὑπαὺ {19 ἆθ- 

ΤΟ 88 εχοτοῖζεᾷ; απᾶ μπε, αάάβ 

Φόβθρῆαβ, σαφὴς ἡ Σολομῶνος καθίστατο 

σύνεσις καὶ σοφία. Ότπ {πΠ6856 ὈΟΟΚΒ τ6- 

Ἰαὐΐηρ {ο {π6 οοοα! αὐὸβ δηα δβου θα 

{ο ϑοϊοίηοῃ 5660 Γαὐτίοῖας 6ο. Ρεειᾶ. 

Κεῖ. Τεδὲ. τ. Ῥ. 1936 54.,) ἜΏΘΙΘ ΠΙΒΗΏΥ 

οπτίοΆα5 ποίίσθβ 816 ραϊπετοᾶ {ορεί]οτ. 

566 οβρεοία]1γ Οτίρεπ πι Μαίί]ι.σοπιπο. 

ΧΧΧΥ͂. ὃ [τὸ (1π. Ῥ. 910), Ἐβειπάο-στβῦ. 

Φιιώ»ί. 55. 

ΤΠΙΡ Ἱπίογρτείαξίοη εκρ]αῖπβ 8411 {πο 

οχΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ἵπ ἴλμο ρ8βρ8Ρθ. ΈΤΠθ λίθων 

80 
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2. Ἐχοϊα- 
Βῖν6 αρ]τῖό 
οὗ Εἰ 5βθῃ- 
1811. 

ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

δοη, α5 Π]αδίταῦεά ὮΥ οἴμαιτ ποΐῖσος, ροῖηΐς εἰεατ]γ {ο {π6 εαάγ 

οἵ οοσι]έ 8οϊεΏοθΣ, απά τεσα]]5 ἴμο ααποο ΜΠ {ιο Ῥταςξίοθ 

οἵ τιασ]σα] ατῦς, γιος τας α ἀἰδίησαϊσ]]ησ {θαίατα οὐ (ποἈ- 

Πσίετη, απά 15 οοπάεπηπεά Ὦγ ΟἨΠπίδαη {εασμοτς εΥεη 1π {πο 

Ἠετεβῖθς οἱ 86 Αροδίο]ῖο ασθα. 

3. Βυΐ {86 ποίϊοθ {ο ΒΟ 1 Πᾶνα ]αςῦ αἰ]αάεά εασσεςίς 

ἃ Ὠτοαάεγ πη τ (ὐποβύϊοϊβα. Νοῦ οπΙγ ιά ἴμε {πμθο- 

]οσϊσα] 5ρεοι]αίῖοης οἳ {ιο Ἐκεεπες ἴακο ἃ (ποβίιο ἔπτη, Ὀυύ 

Ώπογ σαατάεά ὑπ 61 ρεσοι]]ασ {επείς ἢ Οποβϑύϊο ΤΘ5ΕΙΥΘ. ΤΠεΥ 

ἴοο πα {Πεῖχγ εδοίετῖο ἀοοίτῖπο ΥΥμΙοΏ ἴΠογ Ἰοοκεά απροη 85 {86 

εχο]αβῖνο Ῥοββεβείοη οἵ ἴπο Ῥτινι]εσεά ἔδυ ἢ {Π 61} «πιγςίετίος᾽ 

πΠΏΙοἩ 16 Ίνα ἃ. στῖεγοιβ οῄεποῬ {ο οοπηπηππ]σαίθο {ο ἴλα πῃ- 

Ἱπ]θαίαά. Τῆ]ς ἀοοϊτιηο πας οοπίαϊηας, ἃ5 πο Ἠανο 566}, ἴῃ δὴ 

αροοτγρ]αὶ Πέογαίατο, ΤΠοαῖς γ]ιοιο οτσϑηϊβαύϊου τ αγγ σος 

80 88 {ο Ῥτεγεπί ἴπο ἀϊνα]σεπος οἵ 105 5εοτοαί5 {ο ἴποςο πημοπὔ. 

ΤῊ Ίοπσ Ρετιοά οἵ πουϊοϊαΐθ, ἴπο οατε[α] τῖίος οἵ ΙηΠΙαίΊον, ὑΠ6 

ἀἰδποίίοπ οἵ {ια 5ογετα] οτάετς” ἴῃ {πο οοπατηΠΙΟΥ, {8 6 ΒΟ] θη 

οαίμς ὮΥ υ]Ιο ἴΠεγ Ῥουπά {είς ΠΙΘΙΗΡΟΙ5, Ίγετο 50 ΤΩΘΗΥ͂ 

εα{οσιατάς ασαϊηςί ἃ Ῥείταγαι οἵ 815 Ῥτοσοῖοας ἀθροβιύ, 1 ἢ 

ἰδιότητες παίπτα]]γ Ροϊπ{5 {ο Π6 1156 οὗ 

οΏατπας ΟΥ̓Δ] 5, 8.5 ΤΙΥ ὈΘ 566} 6.5. 

Ίτοτη {19 ἰγθαίϊβθ, θατηΐσθυοι ἄε Γιαρῖ- 

ἀἰθις, Ῥτϊπίαα ἴῃ ὑπὸ δρίοϊζ. δοίοπιπ. ΤΠ. 

Ῥ. 324 5ᾳ.: οοπ1ρ. Ἐϊπρ Απίίπιιο ἄοεπιβ 

Φθοῦ. ΙΤ, αποβέϊοβ απᾶ ἰ]ιεῖγ Ποπιαϊπδ. 

Τ]ο τοἴετοπςθ Το “πὸ Ῥοο]ς οὗ {πΠ6 αἩ- 

οἰοπίς) ἐμτι5 Βπᾶβ απ αἀθαπαίθ αχρ]α- 

Ὠβ{ΙΟἨ. Οἱ ἴμθ οἴ]μεν Ἠαπᾶ πο οη]γ 

οχρτθβεῖοη ὙΠΟ βοεπιθᾶ {ο πϊ]ἑαίθ 

ασαϊπδί {}18 νίοι, ἀλεξιτήριοι ῥίζαι, 15 

Ἰαβηβοᾶ Ὦσ ἴμο βίουυ ἴῃ ἐπ ἁπιϊφιῖ- 

1ἱ68; ΟΟΠΙΡ. 8150 Οἶεπι. Ἠοπι. ντ. 14. 

Τὸ εποιτ]ά Ῥο αἀᾶεᾶ αἱ5ο ὑ]ιαῦ Ἠιρρο]γίτας 

(Παν. 1ς. 22) ΡΒΤΑΡΏΤΑΞΕΡ {16 ]αησπασθ 

οἳ ἆάοβερΏπβ 80 85 {ο σίτο 16 {]ῖ5 6εηςδθ; 

πάνυ δὲ περιέργως ἔχουσι περὶ βοτάνας 

καὶ λίθους, περιεργότεροι ὄντες πρὸς 

τὰς τούτων ἐνεργείας, φάσκοντες μὴ μάτην 

ταῦτα Ὑενονέναι. Τ19 ΕΘΠΕΘ ὙΒΊΘΗ πε- 

ρίεργος (/ οπτῖοβαβ)) Ῥεασςδ ἴῃ Αοΐ5 χἰχ. 

το απᾶ εἰδοππετο, ταῖειτίης ἴο πιασίοα] 

ασίς, ἸΠ]αδίταίος 105 1586 Ἰετο. 

Τμτ5 {Π650 Έϊπεεπος πεγθο ἄθαΙετβ ἴῃ 
6ἨαΥτης, ταί]οτ (Παπ ΡΗγβίοῖβης. Απᾶ 

γεῦ 1ὖ 15 απο ῬΟβ510186 ἐπαὺ αἶοηπσ ση] 

{118 Ῥταςί]οθ οὗ ἐμ οοστ]{έ 5οἴεησες ἴεγ 

βὐαιᾶιθᾷ {π6 Ἰεα]ῖησ ατίύ ἴῃ 108 ΠΟΌΪΟΣ 

101118. ΤῺΘ ποτκςθ οἳ Αἰοχαπάςτ οὗ 

Τγα]]αο5, 8. επ]ηοπ6 αποϊεηῖ ΡΗγΡΙοΙαΗ, 

οοηβίαπΜ]γ τοοοπηπηεπᾶ {Πο τι88 οὗ 5πο]ι 

οἩασπας, οὗ ΜΟΙ 5οπ1θ ΟὈΥΪΟΙΙΒΙΥ οοπιθ 

ΕΤΟΤΩ 8 «επή5δΗ βοπχοθ απᾶ ποὺ ΙΠΙΡΤΟ- 

Ῥα)δ1γ πιαγ Ἠατο ῬεεἨ ἔθη ἔτοπα {θβα 

ΒΟΙοπιοπΙαη Ώοο]κς {ο ΜΘ 1 οβερΏαβ 

61618, ἃ ἨππΙρεΓ οἳ Ῥαβββσες τοπ 

818 απᾶ οἴπει πτΙίετβ, αρεο γίης 

ομασπης Οὗ τατίοας Ιάπάβ, ατο ϱίτεη ἴῃ 

Ῥεο]κετ απᾶ Ματαπατᾶῦ Ίοπι. 4ῑεγίμ. 

1γ. Ῥ. 116 54. Ἀεθ 8180 Βρεποετ)5 ποίθ 

οἩ Οτΐρ. ο. 6εἶς. Ῥ. 17 54. 

1 566 οΣρεοῖα]]γ 8. ὔ. ἢ. 8. 7, ιο. 



ΤΗΝ ΟΟΙΟΡΒΡΙΑΝ ΗΕΠΕΡΥ. 

ἴιεγ Ἠο]ά {ο Ὀ6 τοβυτιοίοᾷ {ο ὑπ Ιππιοβδύ οἶτοίο οἱ ὑπ6 Ὀτοί]ογ- 

Βοοά. 

Τη εεἰοοῦίῃσο {Π68586 ἀθίαι]ς 1 Ἠανο ποὺ δὐξζοιηρίθα {ο οἷνθ ἃ 

Ππ]ςδιεά ρῬουγίγαϊῦ οἵ Εδδοηῖδιη, Πόσα ὑ}}15 Ῥοϊηῦ οἳ νίθυ; ὑπ6 ἆθ- 

ΗηεαδΙοηΏ σοι] Ὀ6 Ιπήρετ[εοῦ απ πηϊδ]οαςῖηπσ: {οτ 1 Ἠαγο Ιαίς οαὐ 

οὗ βἰσμί λα πορ]εγ {εαίαταος οἵ {πο βεοί, μαῖγ οοπτασθοις εη- 

ἀπταποο, ὑΠεῖτ βπαρ]θ Ρἱ6ίγ, ἰμαῖτ Ὀτοί]ιετ]γ Ιονθ. ΜΥ οῬ]εοῦ γγὰβ 

ΒΟΙΕΙΥ {ο 0811 αἰὐθοπίοηᾳ {ο ἴποβο Γεαίατο πο ἀῑδπσαϊσι 

τὸ Ίοπι ὑπ 6 ποτιπα] ἴγρο οἵ «πα φίδια, απά 866Ίη {ο ]αδ0Υ ἴ]ιο 

ΟΙ 

αὐὐτιριιίῖοη οἵ (ποβῦιο Ιπῄαεησθςδ. Απά στο 16 Ίας Ὀδθη 86ΘηΏ Ί]ο ἔΊωγου 

ἴπαῦ ὑπ (Ἴμγος οἸατασίοτΙδί]σ8, ΥΠΙοΏ νγετο 51ησ]θᾷ οιῦ αΏονο α5 

ἀΙδποῦινο οἵ (ποςίιοίδπα, τθαβρροαΥ ἴῃ ο Ἠδδεηθς; ἔποισ] 16 ος 
1 

πούθβ οἵ 
Οαπορίϊο- 

Τοτιπᾷ 

ας Ὀσοσι οοηγαη]θηί {ο οοηπβδιάθγ {παπι 1Π {πο τονοτςδοᾷ οἵἆσγ, Έξδοπος. 

ΤῊ15 «) απγΙδΏ 5εεῦ οχ]βΙῖς {πο βϑῖὴθ οχο]αδ]ναηπεςς ἴῃ Πο 60ΠΙ- 

πηαΠΙσαΡΙΟΏ οὗ 115 ἀἆοοῦπδβ. [08 {Ποαο]οσῖσα] 5ρεοα]αίίοης ἴα]κο 

Πο 84ΠΠΘ ἀΙτεσίίοηῃ, ἀπε]ῖπσ οηἨ Ίο πιγβίετιος οἱ ογθαδίοη, 

τεσατάΊης τηδύου α5 {πο αΌοάο οὗ αν1], απά Ῥροβύπ]αίϊησ οθγίαϊη 

Ιηίργπιεὐ]αίθ βρΙτΙ(ια] α5εηΠςΙΘΦ 85 ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ Ππ]ςς οἱ οοπηπηιιΠ]- 

οαΐ1οη. Ῥοείννασοη Ἠθανεη απά οατίῃ. Απα Ια541γ, 105. προοπ]αίίνε 

οΡΙπΙοΏβ 1ηΥο]νε {Π6 64116 οἴρῖοα] οοπο]αβίοΏς, απά ἸἼουά ἴῃ 

κο πιαηπθς {ο ἃ τσιά αβοείιοϊρπη. Ι ο ποῖίσθς τε]αίϊπσ {ο 

ἴιεδο Ῥοϊηί ἆο ποὺ αἱπαγς εχρ]αῖπ {Πεπηβε]ναβ, γού τοαά 1η 

ὕιο Πσηί οἵ ἐμ Ἰεγεδίος οἵ {μα Αγροδίο]ᾗο ἂρ απἆ ἴῃ ἰλαί οἱ 

ιΏβοα ποηί ο τιάςρο-ποβίῖο ΟἨτὶρΙαπΙϐγ, {Π6 1} Ῥεατίησ 86ΘΠΙ5 {ο 

Ῥο ἀῑδίιποῦ οποις]; 8ο ὑπαῦὺ τ) 5Βῃοι ἃ ποὺ Ῥο {αγ ηποης, 1 νο 
ΘΙ {ο ἀθβισηαίο ἩβδεπΙδπι α5 (ποβίϊο “πα ϑίβτη ἷ, 

Βαῦ Ίο Έβροπος οὗ σοι Ἠϊβίοτῖσα] ποίϊοθβ 8.6 ΡΓοδογνεΠ Ἠον 

πετο Ιπλαβριαηίς οἵ ο Ἠοιγ Ἱαπα. ΤΉ ΘΙ πποπαβίοτῖος Ίγθγο πΥΘΥΘ 16 

Ιμιαῦεά οὐ {6 5Πογο5 οἵ {πο Γουᾶἆ ὅθι. Ίο δῖ {ο]ά Ιπᾶσσά, Ἠ556πεΒ 
2 ἀἱδρετβες 

Όιαῦ πο βθοὺ γαδ ποὺ οοπβπαά {ο αΠΥ οΠ6 Ρίαςο, απά ἐπδὺ 

ΤῚ ΠδΥθ ραῖᾷ ποίηϊηρ οὗ {πο Καῦ- 

ναἷα, 88. ἃ ἀετε]ορπιεπί οἵ 965} 

ἐπουρηὺ ἸΠπείτα πρ {π6 Οο]οββίϑη Ἡθ- 

ΥΘΑΥ: Ὀθοδῖιθθ πῃ Ῥοοἷς οοη αὶ ηΐη 

{πο ΚαβραΙβᾶο βροσοπ]αοπβ ατθ οΟΊ- 

ραταανε]σ τεοθηῦ, απᾶ 1 ἴπεγ οοπίαϊπ 

αποϊοη{ ε]επιεηίς, 16 ΒΘΘΙῺΒ Ιπηροββίρ]θ 

ἴο Βορατα{ο 650 {τοπ Ἰ]αΐοι δα Ποπ 

ΟΥ̓ {ο αβεῖρη ἴο ἔΠεπῃ 6Υεη απ αρρτοσί- 

τηϑίθ ἆαΐθ. Το αβραΙβίο ἀοοίῖπο 

Ἠονθγετ Ὑ11 56ΓΥθ ἴο Εἶοι {ο σ]αί 

οχίεηί ο αάαίρπι τηαγ Ὦθ ἄογε]ορθά ἵπ 

{ο ἀϊτθσβίοη οὗ ερεοπ]αίῖνο πιγε{ίο- 

17Η. 



Ῥο ἴ]μοεγ 
Άβρεαχ [ἢ 
Αδία, 
Νιου 2 

Ἠονυ ἐμ 
ἵθττη ᾖδ- 

8606 18 Το 
Ὦο απᾶσθ- 
εἰοοά, 

ΤῊΝ ΟΟΙΙΟΡΡΙΑΝ ΗΠΕΒΒΕΡΥ. 

ΠΙΘΠΗΡΘΙΥΕ οὗ ἴ]ιθ οτάθχ Ἴπετεο {οαπά 1η στεαῦ ΠΌΤ ΌΘΙΒ 1π ἄἴνετς 

οἴί]ος απά γ]]]ασες). Βαῦ ; πάσα 1π οπο ποῄῖοε, Γαἰεςάπο απ Ὀγτῖα 

ἴῃ αποίΠοσ, ατα ο5ροςΙα]Ιγ παπηεά ας ἴμο Ἰοοδ 165 οἵ [88 Ἐκδεπα 

Ἠαγνε Ίνθ ΑΠΥ ΤΘΑΡΟΠ {ο ΒΌΡΡΟΒΘ {λαίῦ {Πιε7 πγετε 

Ίπ Εσγρί 

Ἰηάθεά Ὑε Ώπά οἱγβε]νες οοη{τοηεά ΠΠ ἃ βΙπη]]ατ αδεθίῖο 

«οοί, {πΠ6 ΤΠεταρειίες, γιο ΤΙΑΥ Ῥετῃαρς πᾶν Ἠαά απ Ἱπάε- 

Ῥεπάεπί οτΙσ!ίη, Ὀαὺ τ πενετίμε]εςς χα 1 1ὺ 5αρδίαπθα]]γ ια 

βαπηθ {Ύρε οἵ «9 οπΙςδΗ {ΠποασΠί απά Ῥτασῦςσαε”. Ῥαΐ {86 ΏΙβρε- 

5100. οἵ ΕσγΡί, Ιΐ τιαγ Ῥ6 αγσαθᾷ, πας εχοερίίοπα]; απά πε τη]σ]ῦ 

ε{]επιοηίς”. 

τερτεδεη{εἁ απΏοηΏσ {πο 6.8 οἵ {πο Ἐιδρειδίοη { 

εχρεεῦ {ο πα οτε ογσαπ]δαξίοης απά ἀεγε]ορπιεηίς οἵ ο αάαϊδπα 

Πατά]γ 1655 πιατκεᾶ απά τατῖοις ἴμαἨπ ἴῃ {Π6 πιοίῃες οοπΏίτγ. 

ὙΥαῦ στοιπἆ Ἠαγνο γγο {ο αβθιπ]ῖησ {Πο οχΙδίεπος οἱ {ῃ15 ἴγρο 

Ῥο πα πιθεῦ σι αΏΥ ἴταςες οἵ 16 1Π {ιο οἶί]ος 

οὗ {ιο Τε», ΟΥ̓ 10 Ῥτουυηβ]ας Αδία σοηΠετα]1σ, πΏΙοὮ ποι]ά 

750 ἴπο ορίπΙοη {παί 16 παϊσ]ό πια|κο 105 1πβασποο [6] Ὁ ἴῃ ἐπα 

ΟἨτιβίαπ οοπιπηπ]Πε5 οἵ ὑπαὺ ἀῑξίτιοῦ ἢ 

Νου 16 Ἠαςδ Ῥεεη 5Πονη ἐΠαί ο οοἱοπῖο5 οὔ ἴῑα 1επς ἴῃ 

{815 ποεϊσηρουτηοοἆ Ίθ6το Ῥοραίοις απά Ἱπῃπαρηα] ἡ; απᾶ τό 

πη]σΏῦ Ῥο ατσιεά πα σγθαῦ ῬτοβραβΙίγ ἰλαί απποπσ εδ 

Ίαγσο Παπιρεις Έδδεηπο ο πάαϊδπ οοα]ά ποὺ Ῥο παητερτοδεηί{εά. 

Βαὺ Ἰπάθεά ἐητοισ]μοιῦ ἴΠῖδ Ιπνεβίσαίοη, θη 1 βροα]ς οἱ 

ἴο ο αάαῖδπι ἴῃ πο Οο]ορίαη ΟΠατοῃ 885 Ἐδεοηπο, 1 ἆο ποί 

Β8ΡΙΠΠΘ ἃ ῬΙΘΟΙΒΘ Ιάοπαίγ οἳ οτσίη, Ὀιυῦ οπΙγ απ οδεεη{Ια] 

1Π Αξία ΜΙΠΟΓΤ 2 

1 Ῥμίο Πγαθπι. Ῥ. 632 οἰκοῦσι δὲ Ἴδβεπφ σαἴθ) δὖ «εγπξα]οπι (8. ο. τ. 

πολλὰς μὲν πόλεις τῆς Ἰουδαίας, πολλὰς 

δὲ κώμας, καὶ μεγάλους καὶ πολυανθρώ- 

πους ὁμίλους, Ζο5ερΗ. 8. ο. 11. 8. 4 µία 

δὲ οὐκ ἔστιν αὐτῶν πόλις, ἀλλ᾽ ἐν ἐκάστῃ 

κατοικοῦσι πολλοί. Όπ ὑπ ποίϊοθβ οὗ 

{Π8 βοἰ]οπαεπές απᾶ ἀἱεροτείοι οἵ {πο 

ΈΙΒΒΕΠΟΕΒ 566 Ζε]]εΓ Ῥ. 239. 
2 Ῥημί]ο ηΠΒΠΙ6Β σιάσα ἵαπ Ἐγασπι. Ῥ. 

631: Ῥαἰεδίίπε απᾶ δγγία 1 Θμοᾶ οποῃ. 

φτοῦ. 8. 13, Ῥ. 457. ΤΠαϊς ομΙεῖ βεῦ- 

ἐ]οπιοπίς πετθ ἴῃ {πο πεϊρηροπτηοοά 

οἳ ιο Ώεαᾶ θεα. ΤΗΙΡ ἔδοὺ 15. τηθη- 

Μοποᾶ Ὦγ ἴο Ποαίπεα πτῖίετ ῬΗΠΥ 

(Ν. Η. ν. 15) απᾶ ου Οτγβοβίοπι 

(Βγποεβίας Λίο 3). με ηπαππθ οὗ {1ο 

4. 2) 5Ε6ΠΙΡ {ο Ῥοϊηί ἴο 50Π19 οείαρ]ιεἩ- 

πηρη{ οἳ {πο οτᾷςχ «ἶο5θ {ο ἐῑιθ πα]]β οὗ 

ἰπαῦ οἵ στ. 

8 ΤΉΘΥ 816 οη]γ ΚποπΏ {ο τι8 ΤΤοΠΙ 

ῬΗΠο)5 ἰγθαίϊβθ ἄε γτία σοπιεπιρἰαίίυα. 

ΤΉ βαἰΜετηθηΐς πετο ΟἹ {Π0 βΊἼοτθς 

οἱ ἴμο Ματεοίῖο Ίακο πεαχ Α]οχαπᾶτῖα. 

Ὅτ]]κο [89 Ἐδεεπθβ, ἴ]ιθΥ πετο ποὺ 

6αΐμοετεᾷ {οσείΠοχ [ἢ οοηγθηῖς 88 ΙΩΘΠΙ- 

Ῥετς οὗ ἃ ἱταζετηΙ{γ, Ὀτιὺ Ιγθοᾶ αρατὶ 85 

ΑΠΕΠΟΣΙ465, {Ποαρῃ ἴῃ {Π6 54πῃθ ποὶσ]ι- 

Ῥουχποοά. Τη οἴπεγ τοβροοῖς λεῖτ 

ἐοηποίς απᾶ Ῥτασίίοες ηγοτθ ὙΘΙῪ βΙπηῖ]ατ 

ἴο {ποϑβθ οὗ {ιο Ἐββ6πΠας. 

4 566 ΔΌΟΥΘ Ῥ. 10 54. 



ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ ΠΕΒΕΡΥ. 

αθπΙϐγ οἱ ἴγρε, νι ἴ]ο Ἐβδοπος οἵ ἴπο πποίμοτ σου. ΔΒ 

ἃ πηαίίοτ οἵ ΠΙςίΟΤΥ, Ὁ ΠΙαΥ ΟΥ ΠαΥ ποῦ Ἠανο βΡρταησ {ΤοΠΙ ο 

εο]οΏῖ1θ5 ΟἹ ἔ]ο 5Ώογος οὗ {π6 Ώοαά Όθα. Ῥιαΐ ας ὑπ15 οπη ηθΙῦῃοατ 

6 Ῥιονθά που ἀἱβρτονοαά, 50 αἱδο 16 158 Ἱπιππαίετία] {ο ΤΙΥ Ὠιαῖη 

Ῥαπροβθ. ΑἹ] αἶοηπσ 105 Γποπίςθε, ἨΠετενοτ « πάαϊδπι Ῥεσαπιθ Ῥτοραρί- 

επαπιοιτθᾷ οὗ απἀἆ γας πεάἆεά {ο ΟτιεηίαΙ πιγςίΙοῖδπα, [Πε οᾳεο, 

8816 απῖοηπ Ποι]ά Ῥτοάαςο αΏείαπθα]]γ ἴ]ο 8αΠιθ τοδι]{5. 

Γη ἃ οοιπίτγ Ὑῃετο Ῥητγσία, Ῥετεία, Ὀστία, 811] ἵπ {πτιπ μ8α 

πηοπ]άεά τε]σ]οας (Πποισῆί, 15 ποπ]ά Ὦο βίταηπσο Ἱπάθεά 1 

1 πάαϊδπι εη{ΙΤΕΙΥ οδοαροεά {Π686 1ΠῄποπΠσθ8, ΝΟΥ, 45 ἃ πιαδίετ οὗ 

{αοῦ, ατο ΙπάΙσαὔίοης παηὔησ {ο 6Ώου; ἐλαῦ 10 πας ποῦ απαβεσθεά 

Ὦγ πεπι. Τῇ πο ἴτασοος ατα {6ῦν, ὕΠ6 0 ατα αὖ Ἰεαςδῦ α5 ΏΠΙΕΤΟΙΙ5 Ρίτοοί 

απᾶά αξ οἶδ αξ παζλ οι ἀοίεσοίινο ΙΠ{ΟΓΠΙΑΙΙΟΠ ΟΠ πο ΊΙιο]θ Ίοης, 

εαΏ]εοῦ Ίνα Πᾶν δὴν τισηῦ {ο οχρεοῦ 1η {μῖς ρατίοσ]ατ Ιηδίαποο, 

Ύπεν δὺ Ρα] νὶςιύ Βρηακαβ, 6 οοπι6ς 1π οοπίαοῦ γη δὲ Ῥαπ] αἱ 

ορτίαῖπ βἰτο]]ησ «675, εχοτοῖςῖς, Ίο αἰθεπαρί {ο οαδύ οαῦ εν] 

ρ]τῃς’. Οοππεοίίπσ {Π15 {αοῦ 0} ἴμεα ποίῖοθς οὗ 1 οβαρ]α5, ΤΌΤ 57: 

ΠΙΟ] πο Ιπίετ ἴλαῦ οχοτοῖδπις οἱ {5 Κῑπά Ίγοτο εδροοϊα]1γ Ἐποτοίρπηρ 

Ῥταοβίςοᾶ Ὦγ ἴλο Ἑβοοιος”, Ίο 86ΟΠ1 {ο πᾶν δὴ Ἱπάϊσαβίοι οἱ 

ὑΠ6 1 Ῥγοβεηοο 1π {πο οαρῖία] οἵ Ῥτοσοηδα]ας Αδία, Τῇ 50, 1ὖ 15 

ὃ αἰσπ]βσοαπί [αοῦ ὑπαῦ 1ῃ ὑΠ6 1 ΘΧΟΓΡΟΙΒΙῚΒ ἴΠεΥ επιρ]ογεά {μ8 

ΏΦΊΩΘ οἱ ος Ποτά: {ογ ἴΠεη νο πιαρί τεσατά ὑΠ15 ἃ5 ὑΠ 6 οατ]αςίύ 

ποσο οὗ ἴ]οδο ονοετίαταες οἵ αἱαπςο οἩ ἴ]ο ρατῦ οἵ Εββεπίδη, 

ΥΠΙοἩ Ἰηνο]νεά 5000 Ἱππροτίαπῦ οοπδεαπεποθ ἴῃ {16 βι056- 

απεπύ Π]δίοτγ οἵ ὑπ6 ΟΠιατομ”. Τῦ 16 αἱδο ποτ οββοινίης, 

Όιαῦ ο ποχὺ ἱποιάθηῦ 1ὼ δῦ Ἱ]μακαῖ πατταίινο 15 ἴμο Ῥιατῃ- 

ης οἱ {Πεῖτ τιασῖσα]. Ῥοοἷςς ὮΥ ἴ]οδα ποπ ού Ῥατ] οοηνετίοἀ ος 
ΟΟΚΒ. 

ΟΝ. {Π18 οοσββΙοη΄”. ΑΒ ἆανβ ατα 6δρεοΙα]1Υ πεηθίοηπθἁ απΠποησ 

ἴλορο οοηνογί5, απἆ 85 Ῥοοἷκ5 οἵ οἨαγπς απο δϑου θα {ο ἴμο 

Έβεεπος ὮΥ «/οβερῃιβ, ὑπ6 πο Ιποϊάςηΐ5, ςἰαπάῖησ Ίη {Π15 οἶο5ο 

1 Αοΐβ χῖχ. 13 τών περιερχοµένων ἴπ {Π15 Ῥαββᾶρθ: 5660 Ἰεἰβίεῖη δᾶ ΊἼοο., 

Ἰουδαίων ἐξορκιστών. απά {1ο τ6ΙΘΥΘΠΟΘΒ ἴῃ Ῥθοχκοαν απᾶ Ματ- 

3 8.66 8Ρονθ, Ρ. 80, ποίθ 2. απατᾶῦ Ίοπι,. Αἰίογί]π. 1. Ῥ. 123 56. 

5 ΟἹ {πο Ἰαΐΐοτ οοπ{αοῦ οἱ Ἡπεοπίσπ Ἐαΐὺ {Π15 επρροβίίοη ἆοθβ ποῦ οχκο]πἆο 

ση ΟἨτίςΙαπΙζγ, 566 ὑπ ἐπ]τᾷ ἄρβει- Ίο 96 075 Τοπ ἃ 5Ώατο Ίπ {Π656 πιασῖσα] 

{α0ίοἩ, απᾶ «αἰαίίαπα Ῥ. 322 56. ατίβ, Ὑ116 {1ο οοη{εχύ Ῥοϊη{β {ο Βοπιο 

4 Τηοτο 15 ἀοαβί]θβθ ἃ τοίΘγοΏοο {ο 5180} ῬαγοίραβΙοη. 

{πο οἵνατπαβ ομ]]οά ᾿Ἠφέσια γράμματα 
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ΘΙ. ΗΘ 
Οτασ]α 
Δ.Ρ. 8ο. 

ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΒΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

οοπΏοσΙοΠ, {1τοιυ στθαῦ Πρ οη {Π6 ὑγρθ οἵ «ο αάαϊδπι γγηΙο] 

πας αΡΡρεατς δὖὺ Έρμεδας”. 

Βοπιον]αῦ Ἰαΐογ 8 Ἠανο αποΐμεγ ποίϊοθ ΠΠΙΟἨΏ Ώθασς 1η 

μα ΒΙ0γ]]πο Οτασίθ, πνηϊοὮ ἔογπης ὑΠ6 

{οιιγέ]ι Ῥοοῖς ἴῃ ιο οσίβίπσ οο]]εσίίοη, 15 ἀἰδεονοτεά ὮΥ Ἱπίθτηα] 

ονἰάσπςθ {ο Ἠανθ Ῥθευ συ ίθη αΌοαί Α.Ρ. δο”. Τὸ 15. Ρ]αϊπΙγ 

α Ρτοάαοξ οἱ ο πάαΐσπι, Ῥαῦ 105. ο αάαϊσα ἆοθΒ ποὺ Όε]οπσ Το 

ἴμα ποττηα] Ἐματίδαιο γγα. 

{πο 5αΠιθ ἆΙγδαοίίοη. 

η. Ἑδβεηπίαπι 16 τε]θοίδ 5αοΓ]- 

Άςσοβ, 6Υοη τοσατάΊησ ἴμο ελεάάϊπσ οἳ Ὀ]οοά 85. ἃ Ῥοϊίοπ ὅἥἉ 

απά ὙΠ Ἐροθηϊθπι 8150 16 Ιποπ]οαίος ια ἀπογ οἵ ἔγθααθηῦ 

παδη]ησς΄”, Ὑεί {τοπ οἴῃετ ΙπάΙσαίΙοης νε ατθ 16 το ἴ]ε οοἩ- 

ἸαβίοἩ, ἴλαί ὑμ18 Ῥοεπ ψγὰβ ποὺ ΙΕ ἴῃ μα Ιπύεγεβίς οἵ 

ἘβδθηΙςπῃ ΡΤΟΡΕΤΙΥ 80 οα]]θᾶ, Ῥαῦ τερτεβοηί5 8οπηθ αἰῆοά {λοισῃ 

1 Τοαπ οπ]γ τοεραχά 1ΐ 85 αΏ αοοϊἰἀεη{α] 

οοϊποίάσποςρ ἴ]παί ἴμο ερπ]οπο5 οὗ {Π6 

Ἐρηορίατ Ατίοπις πετο σα]]εᾶ Ε6δεπεδ, 

ῬαιβαἨ. σΙΠ. 13. 1 τοὺς τῇ ᾿Αρτέμιδι 
ἱστιάτορας τῇ Εφεσίᾳ γινομένους, καλου- 

μένους δὲ ὑπὸ τῶν πολιτών ᾿Εσσῆνας: 599 

ατπ]] Ε)ρ]λεείασα τού»ᾳ. Τὴ Εέψπιοῖ, 
1Τασπ. μὰ5 Ἠσσήν" ὁ βασιλεὺς κατὰ Ἔφε- 

σίους, δια ας βετετα] αὐδατᾶ ἀθτῖνα- 

1οπ5 οὗ {πΠ6 ποτᾶ. Τὴ {ο 8οη5θ οἱ “ἃ 

Εἰηρσ᾽ 16 15 πδεᾶ Ὁγ ΟαΗππασ]ς Επι. 

σου. 66 οὔ σε θεῶν ἐσσῆνα πάλιν θέσαν. Τὸ 

15 Ῥτοραδ]γ ποῦ ἃ ἄτοε]ς ποτᾶ, 85 οὐ ὺ 

{ΘΥΠ15 οοηποοίεᾶ πῃ ἴπο ποτβμῖρ οἱ 

{86 Ἐρ]εβίαπ Αγίογηϊς (6.6. µεγαβυζος, 

ἃ Ῥουρίαη ποτᾷ) Ῥοϊηῦ {ο απ΄ οπεη{α] 

ΟΥ εὖ Ἰομδί ἃ ποη-αχθς] οὐἱρίη; απᾶ 

ΒΟΠ1Θ Πᾶγθ ἀθτῖνοᾶ 16 τόσα {86 Ατγὰ- 

τηαῖο 1 ΏΠ ο]ιαείπ “βίσοη θ᾿ ΟΥ ’Ῥοπεί- 
101. Βαὺ ἴποατο 15 πο ςαβιοιοηῦ στοτπᾶ 

{οτ οοπποθοῖσ 16 ἀῑτεοί]γ τ ἴπο 

ΏΊ1Θ οὗ πο 5οοῦ ᾿Ἐσσηνοί οἵ ᾿σσαῖοι, 

35 ΒΟΠ1Θ ὙΥΙΟΙΒ 81ο ἀἱδροξαᾶ ἴο ἆο 

(6.5. ΒραπΠαῖπι οὐ (αἰ ἴηι. 1. ο., ΟΥ̓ΘΤΙΖΟΥ 

5ηπιδοϊίε τν. ῬΡ. 347, 349) ; ἔποιρι 

{815 γίθν 15 ἑδυουσθᾶ ὈῪ ἴμο ἰαοῦ {πὲ 

ορταϊπ αβοϑῦϊο ρυϑούϊοθθ 676 οπ]οίηεά 

οἩ {8656 ρασαΏ " ΕἸΒΒΘΗΘΒ.᾽ 

3 Τίβ ἀαΐθ 15 Εχοᾶ Ὦγ ἴο Το]οπήτης 

α]]αδίοης. Τ]ο {επιρ]ο αὐ 16εγπςβΙθη 

Ἠαβ Ῥεοι ἀθειαογοᾶ Ὦσ Τιΐαβ (στ. 122 

84.), απᾶ ἴμο οἶδες οὗ Οαπιραπία Ἠατο 

Ὄθει. οτεγπλε]πιθᾶ ἴῃ Πτοθ απᾶ 45168 

(στ. 127 54... Νϑῖο Ἠαβ ἀἰδαρροαχθᾶ 

απᾶ ἨὨϊς 4ἹξαρροβταποῬ Ώας Ῥεαοι {ο]- 

Ἰοπεᾶ ὮΥ Ῥ]οοάγ εοπ{αείς ἴῃ Ὥοπιο (στ. 

ττό εα.); Ὀαὺ Ἠ]ς τείατη 15 501] ες- 

Ῥεσξεᾶ (στ. 134 58.). 

ὃ ορ τν. 27---39 οἱ νηοὺς μὲν ἅπαντας 

ἀποστρέψουσιν ἰδόντες, καὶ βωμοὺς, εἰκαῖα 

λίθων ἱδρύματα κωφών αἵμασιν ἐμψύχων 

μεμιασμένα καὶ θυσίῃσι τετραπόδων κ.τ.λ. 

Τη Απ΄ θατ]ετ Ῥαββαᾶρθ τν. 8 564. 16 18 

βαῖᾶ οἳ ἀοᾷ, οὔτε γὰρ οἶκον ἔχει ναῷ 

λίθον ἱδρυθέντα Κωφότατον νωδόν τε, 

βροτῶν πολναλγέα λώβην. 

4 ΥΟΥ. τύο ἐν ποταμοῖς λούσασθε ὅλον 

δέμας ἀενάοισι. ΑΠΟΥΠΘΥ Ῥοϊηΐ οὗ 60ῃ- 

ἰαοῦ πι {πΠ6 ἘββοπεΒβ 185. πΠ6 ργθαῦ 

ΒίΥΘΒ8 ΟἹ ΡΥΑΥΕΤΒ Ώε[οτθ Π168185, ΤΟΥ, 26 

εὐλογέοντες πρὶν πιέειν φαγέειντε. Ἐνγα]ᾶ 

(ϑέδυϊ. «Βσ]ιεΥ Ὁ. 46) Ῥοϊπῦβ 8150 {ο 

ἴμθ Ῥγοπ]ίποεποθ οὗ {]θ ποτᾷς εὐσεβεῖν, 

εὐσεβής, εὐσεβία (ΥΥ. 26, 35, 43, 45, 

133, 148, 1851, 162, 165, 1δι, 183) ἴο 

ἀεβῖσπαίο ἔ]ο εἰεεί οἳ ἀοᾶ, ἃ5 ἰοπάῖτπς 

1η {Π6 β8Πηθ ἀτοσ[οη. Το ἔοτσορ οὗ 

{ή ]α{{ετατσατηεπ{ π]] ἀερεπᾶ πιαϊπ]γ 

οἱ ὅπ ἀετιναίοη πΠΙσἩ 18 ϱΊνοπτ ἴο ἴ11θ 
ΏΔΤΠΘ Ῥεεοπο. 8.66 Ῥε]ογ, Ρ. 347 56. 

ο ἵ-- πο πο σσ μα 

“ων 



ΤΗΕ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝ ΠΕΠΗΕΡΥ. 

Ἱπάορεπάσπυ ἀενε]οριποπί οἵ ο ιάαϊρπι, ΤΠ 6οπιο τεβρεεί5 δὺ 

αἱ] ουοηίς 15 ἸαΏσιασα 566 Π158 αα106 Ιποοπβίδίθη{ αι Πο Ῥατου 

(γρο οἳ Ἡβδεπ]βηη”, 

ΟΥ̓ 165 Ἰοσοα]1ίγ ποῖ οαη ΠατάΙγ Ῥο ἃ ἀουδύ. 

Ῥαῦ 105 σεπετα] ἰοπάσπογ 15 οἶεατ: απά 

Τ]ο αΏαΙτ οἱ 

Αρα ΜΙπογ οοσοιΡΥ α. ἀιδρτοροτίοπαίο 5ρασθ ἴῃ {9 Ῥοείβ ἆ4ε- 

εο]ρίιοη οἱ {π6 ραδῦ απά νΙδῖοη οἱ πο ΓΠαΐατο, Τῃο οἶζιο5 οί 

ἴμο ἸΜααπάετ απά 105 πεϊοηβοιτμοσϐ, αΠΠποΠς ἴποςδο Ἰμαοάϊσαα, 

αἲθ ΠΙΘΗΦΙΟΠΘΑ ψ 1 οπαρ]ιαδίς”. 

Απά ορτίαΙπ]γ ἴμο πποτα] απἆ Ιπία]]εσια] αἴπιοβρῃετο γγοιι]ά Ῥμηγαία 

ποῦ Ὀ6 απ(ανοιταβ]ο {ο ὑπ6 στον] οἵ 5αοἩ ἃ Ρ]απῦ, Τ]ο βα1ηθ 

ἀῑδίτιοῦ, νο] ἴῃ «ρεοα]αῦῖνο ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ Ἠαά Ῥτοάποθα α ΤΠα]ες 

απά ἃ Ἡεοτασ]ας', πα ἀενε]ορεά 1Π Ῥορι]αγ τεΠσ]οη ο ΥύΟΥ- τοὶ βίοι. 

5810 οὗ Ὁπ6 Ῥμιγοῖαπ ΟΥΡεΙοθ απά Βαβαζίας απά οἵ πο Ἠρ]ο- 

5185 Ατίιθηιϊς”, 

τθ]]σ]οας {απαΙοίδτη, 811 Ἰιαὰ ὉΠ 611 Ίοπιθ Ἠεχο. 

(οβπιο]οσ]σα] βροοι]αίοη, πηγβίῖο Πθοβορῃγ, 

᾿Αββοοιαίθα ναί 

αάαίρπι ου ντ Ομγ]ςΠαπτῦγ ὉΠ6 παίατα] (επιρεταπιεηύ απἆ ἴ]ια 

πίθ]]αοίαα] ας οἱ υπο Ῥεορ]ο ποιά ἴαίκο α πο’ ἀΙτεσβίου; 

1 Τμαβ [ου Ιπβίαπος, πιο (1. ο., ϱ. 
47) Ῥοϊπίβ {ο υπο {αοῖῦ αΏρτογνα] οἵ ΤΊΒΙ- 

τῖαρο 1Π ΥοΥ. 33. 1 Πατά1Υ ΤΠ] ΠΟΥ ΘΥΘΥ 

ἐλαῖ 115 Ῥαβεασθ, πΠΙοἩ τηθτθΙγ οοἩ- 

ἄεπιμς δα] θυ, οαπ Ὀο ἰα]επ {ο ΠπΠΙρΙΥ 

50 ΤΟ}. Μοτο Ἰγεοοποῖ]αβ]ο τ Ῥατο 

Ἐδαθηίρπα 15 {πο Ῥομεῖ ἵπ ἴμο τεβατ- 

τοοδῖοη οὐ {Π6 Ῥοάσ απᾶ ἴπο [πίατο 119 

ΟἹ θασ{Ἡ, πΠΙςὮ 15 πιαϊη{αϊπθα ἴπ νγ. 

76 βᾳ.: ὑπουρῃ Ἡτσεπ{ε]ά (Ζοἱίεο]η". 

ΧΙΥ. Ῥ. 40) ἆοθβ πού τεοορη{δο {ο απ[ι- 

οα]{γ. 83,66 8Ώογο Ρ. 88. Τ}15 Μ1ργ]- 

πο ΜΥ͂ΘΟΙ 88 Ρ6γΠαβς ταί]ετ ἃ Ἠο- 

πιρτοβαρ{1βῦ Πατ απ Ἰϊββοποθ, Όπ ἴ]ο 

χθ]αθῖοη οὗ πὸ Ἠεπιετοραραβίβ απᾶ 

Ἔϊββαηθβ 566 {π6 {π|τα ἀἰβδρετίαβοῃ. 

ΑἸοχαπάτα, Ογαο. δίθδυῖ, (τι. Ρ. 923), 

6475 οἳ {18 ΒΙ0γ1Ιπθ ΟχαοΙθ, “1050 

ΠΡΟΣ Ἠαιᾶ ἆπριο Οµπ]βΙαπας δύ, Ῥαῦ 

ἴπετο 1 ποίπίηρ αἰβυϊ ποῦ] ΟμτίβΙα 

ἴῃ 105 {οασμῖης, 

3 ντ. τοῦ 54.; 145 5ᾳ.: 566 89070 Ρ. 40, 

ποίθ 2. 1 Ῥοσὶπβ κλῦθι λεὼς ᾿Ασίης με- 

γαλαυχέος Εὐρώπης τε. 

8. ΠῚ 6 οχορρίοπα] δοῦν οἳ {πΠ6 

{οχοθβ οἳ πδίπγθ ἴῃ ὑΠ6580 ἀῑδίιοίρ οἱ 

Αρία Μίμηου. Ίπαγ Ἠανο αἰγθοίθα {π6 

βρεσπ]αζ]οη5 οὗ {Π6 ]οπ1ο Β6Π00] ἐουγαγ 5 

ΡΗΥΡΙ6Β, απᾶ Πογο εβρεσἰα]1γ {οπατᾶβ 

ΘΟΒΠΙΟΡΟΗΥ. [Ι͂ἢ Ἠεταο]ίπβ ἴπετο 15 

8ἱ5ο ἃ εἴτοις πηγείϊσα] εἰεπιοηῦ, Βαΐ 

Ῥοβϊάςθ» βΌΘΗ Ῥγουάςν δἰ 1165, 1 τοι- 

ἔπ: ἴο 681} αἴθεπίίοη {ο ΒΡΘΟΙΔ] ἄῑσία οὗ 

{ο πο ΡΗΙΊοβοΡΠΘτΕ πιεπ{θίοηθᾶ 1π Π6 

{οχῦ, νἩΙοἩ οπτίοπξ]γ τεσα]] Ππ6 ὑεποαίβ 

οὗ {μθ πᾷρο-αποβίῖο {εβοΠθίβ. ΤΠα16Β 

4εσ]αχοά (Ώϊος. Τιαετύ, 1. 27) τὸν κόσμον 
ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη, ΟΥ, 88 16- 

Ῥοτίεᾷ Ὦγ Απὶρίοῦ]ο (ζε Απ. 1. 5, Ῥ. 411), 

πάντα πλήρη θεῶν εἶναι. ΤΠ ἃ τεοοτᾶθᾶ 

ραγίησ οἱ ἩοτασΠίαβ πο Ἠαγο {16 Υ6τΥ 
Ίηπσαα8ρο οὗ ἃ (ἀμοβίϊο θεασματ; Ο1ετῃ. 

Δ]ασ. ϑέγοην. γ. 13, Ῥ. 600, τὰ μὲν τῆς 

γνώσιος βάθη κρύπτειν ἀπιστίη 

ἀγαθή, καθ Ἡράκλειτον: ἀπιστίη γὰρ 

διαφυγγάνει τὸ μὴ γινώσκεσθαι. Ῥεε 

8Ώογο ΡΡ. 75, 90. 

ὁ Ῥογ {ο ολατασοίεγΙβο [οαίπχθςβ οἵ 

Ῥ]μηγσίαι τοἩρίοας Υυγοτδηῖρ 566 Βίθῖρου 

ΙΚ01088ΕΥ Ὁ. 7ο 86. 

δα Αρία 
οοπσεπῖα] 



Ῥτονίοιβ 
τοβα]{β 
Εππηπιοᾶ 
πρ. 

15 [86 
Οο]οββίατ 
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Τητου 
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οχο]ιβ1γθ- 
ἨΘΡΒ, 

ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΒΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

Ῥαύ {Π6 οἱά ἵγρο νοι] ποὺ 6 αἱίοσεί]ετ οὐ]ίοταίεά. Έητγοῖα 

τοατοά {ο Ἠγοτιά πιοηβίτοβιες οἱ ΟΡρΠΙΜΙςπι”. μα πας {μα 

πηοίῃοετ οἱ Μοπίαπϊςύ οπίΠιδίαςηι”, απᾶ μα {οδίετ-πιοίῃεσγ ος 

ἹΝοναίίαη τ]σοτῖςπα, Τε ϱγπογεβςέ, ἴμα πηγες, με ἀεγοῖεο, 

ἴ]ιο ῬατιίαὮ, σου] Επά α οοησεπία] οἰπηαίο ἴῃ ἴπαδο τεσίοης 

οὗ Αξία ΛΤΙΠΟΥ, 

Τὸ Ίας ας Ῥαυη ΑΠονΏ ᾖγδί, ὑπαὺ Ἐδεεπο ο πάαϊσπι σας 

(ποβίῖο τῇ 105 οΠατασίες; απά δεοοπᾶίη, ῑιαῦ ΜΠῖ5 Ίγρε οἵ {1 επδ]ι 

ἰποασ]έ απἆ Ῥτασίϊοο Ὠαά οκίαρ]ῃκηεὰ 1056} η πο Αγροείοᾗο ασθ 

ἴῃ ὕποβθ Ῥατίς οἵ Αξία ΜΊΠΟΥ νηἩ νΥΙο Ὕγο ατα ΠΠοΥθ ἀἰτεοί]γ 

οοποθγηθᾶ. Τύ ΠΟΥ͂ τεΠΙΒΙΠΦ {ο εχαπ]]ηπθ {με Ἠοετεςγ οἱ {88 

Οοἱοβρίαη ΟΠ ΤΟ. ΠἹογθ ηΘατΙγ, δ πα {ο 566 ὙΠεί]ιατ 16 ἆθεοτνος 

ἴπο ἨαΠηθ, ΠΙΟ ῬτογΙδιοπα]Ιγ Ίναδ σἶνοη {ο 16, οἵ (ποβίιο 

116 εἸαίπῃ {ο Ὀ6 τοσατάεά 

α5 Οποϑίϊο 1711 ΤΘΟΌΙΓΘ ἃ Ο1056Υ 5οτΙΙἩπγ. Απά 1ῃ οοπάποξῖπς 

ἴ]ας οχαπηΙηα{ΙοΏ., 1ὖ 1]] θ6 οοπνυεπ]Ιεηῦ {ο {αχ {πο ἴητοο ποῖθς 

ο{ (ποβίοῖδπι ΥΠΙΟΗ Πᾶνα Όθδεῃ αἱγθαάγ Ἰα1ά ἀοννη, απά {ο ΘΠ] ΤῸ 

ΠΟΥ {αγ 16 βδΌϊ5Π 65 {]ιεςο {α5ί8. 

τι. Τί Ἰας Ὀδεπ ροϊηίεά οαὖ {παὺ (ποβίϊιοῖσπι βίτονο {ο οδία- 

1151, οἱ ταί]ιογ {ο Ῥγθδετνθ, αΏ ἐπίε[εοίμαῖ οἴίφαγο]ήῃ ἵπ τεΙρῖοι. 

Τὸ δά 105 Ἱιάάση γηδάοπα, 165 εχο]αδῖνε πιγδίετΙες, 105. ρτινι]οσας 

ο ιάαίδπι, [{5 ο αάαίδπι 81] νν1}} αἱ]ουγ. 

σ]αββ. 
Νου 1 ὑπ] 1ὖ ὧν] Ῥο εν]άεηί, ἐπαὺ δὺ Ῥατ] 1η ἰΠῖ5 αρῖδί]ο 

1 ΠῊ 6 ΡχοπΙΙπθποθ, πΠΙΟἩ {1ο ΈΗΣΥ- 

σῖαη πιγείετίθς απᾶ Ῥητγρίαη τίζες Πε]ᾶ 

ἴῃ {1ο βυπογθίύϊβτη οὐ ἴπο ΟΡΠΙ{6Β, 18 

οἶθαν ἴσου ἴλθ δοοοπηΐ οἱ ΗΙρρο]γίαβ 

Ἠσαγ. ν. 154. ἸΙπάεεᾶ ΕΗτγρδία ΑΡΡΕΔΤΒ 

{ο Ἠατο Ῥθεη {Π6 ΡτορθΥ Ἠοππθ οὗ ΟΡΜΙ- 

ἀΐδια. οί {1ο αἀπαϊχίατο οἱ δυδαῖο 

οἸεπιοπίς 15. ποὺ 1655 οὐτίοις, 5 {ιο 

ΏΒΙΠΘ ΝααβδΕπε, ἀετιγεᾶ ἴτοπα ἴ]πθ Ἠθ- 

Ῥχοιυ ποτα [οσα 5ογροηῦ, ΒΠΟΥΒ. 

3 Τηρ Ἠβπηθ, Ὦγ ΠΟ ἴπο Μοῃ- 

ἐππῖςίς Ππ6ἵθ ΟΘΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΚπονΏ ἴῃ ἴηθ 

θα1]7 8565, Ὑ85 Ππ0 5οοῦ οὗ {1ο /΄ΕΗΣΥ- 

σἶαηβ); ΟΊεπι. Φίτοπι. νΠ. 17, Ρ. 099 αἱ 

δὲ [τῶν αἱρέσεων] ἀπὸ ἔθνους [προσαγο- 

ρεύονται], ὡς ἡ τῶν Φρυγῶν (60ΊΑΡ. Ώτπβ. 

Ἡ. ἘΝ. ἵν. 27, ν. 16, ἘΠΡΡ. Ἠσγτ. νυν. 

10, Χ. 25). ἘΤΟΠΙ οἱ (ο: ἡ) κατὰ Φρυγάς 

(Επ5. Η. Ε. Ἡ. 25. γ. τύ, 18, νἱ. 20) 

ΘΟΙΊ65 {86 βο]ωοϊβίίο Τα παβτηο Οαΐα- 

ΦΗΥ 68. 

3. Βοογαίθβ (1γ. 28) δοοοιηΐβ ἔοτ {θ 

ερτοβᾶ οἳ Νοταἰαηίσπι ἴῃ ῬΗγυρία Ὦγ 

{86 σωφροσύνη οὗ πο Ἐμτγσίαη {επηρον. 

11 50, 16 15 ἃ βἰτκῖης {6βίτποπγ {ο πο 

Ῥούπεχ οὐ ΟµτίβαπΙ(ψ, πα ππᾶςτ 108 

Ππῆπεηςς {πο τοµρίοας οπίηαβίαβπα οὗ 

{86 Ῥητγρίαηβ εΠοα]ά Ἠαγο {αϊκοι Ες 

ἀταοίίοἩ, απᾶ {λαί {αγ ϱἸοα]ά Ἠατο 
οχομαπροᾶ {πο {απαίσαὶ οισίαβτα οἱ 

Π6 1} Ἠθαί]επ ἹποτβΗΙρ ἴοτ πο τὶσι 

ρυτί(απῖδπα οὗ {1ο ΝοναΜίαπῖςί, 
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ἴβ9]5. ἨΙπηδεΙ{ οπαΠεπσαά {ο οοπίοπἆ [Ὁ πο απιυεγδα[ίέη οἵ {Π|6 5ὲ Ῥαὰὶ 
ΤῊ5 ᾿π4664 ἰ5 ἃ οματασἑοτὶςίήο ἔθαύασθ οἵ {πὸ ΑΡοβί θ᾽ ος ἄτι ΟΟ5Ρ6ὶ. 

{εασβίησ δὖ α]] {1π|68, απἆ Πο]άδ απ εατια]]γ Ῥγοσαπθηῦ Ῥ]αος 1η οσα 

ἴμο ερΙδί]ες οἵ απ εατ]ετ ἀαΐο. Βαῦ ἴΠε ροῖπί {ο 6 οΏδεινες 15, ἄοξρα!, 

ἀποὺ ὑπΠ6 Αροδίε, ἵη ππαϊη{αἰηῖησ 0Π15 ἀοοίπ]πε, Ἠ85 «αησεά {με 

πηοάθ οὗ Βὶ5 ἀείεπος; απά {π]5 {αοῦ 5ασσε»ίς {]ιαῦ ἴποτο Ώας Ῥεεηῃ 

ο ομαΏσο ἵη {Π6 ἀΙτεσίῖοη οἵ πο αὐΐδοῖς. Τῦ 15 πο Ίοησετ ασα]ηςί 

παβΙοπα] εχο]αβίνεηθ»ς, Ῥαΐῦ ασαϊηςί Ιπζε]]εσίια] εχο[αδίνεπαςς, 

ἴμαῦ ιο οοπίθηἆςδ. Ἠῖς αἆνεγεατίες 40 ποῦ ΠΟΥ Ῥ]εαά οοτειποηῖα] 

τεβίτ]οίῖοἩῦ5, ο δὺ Ἰεαςύ ἆο ποῦ Ῥ]εαᾷ ἴπεςε αἶοπθ: Ὀαὺ {πεγ ετοοῦ 

αΏ ατΠοῖα] Ῥαντίογ οἱ αριηίααΙ Ῥινϊ]εσα, 6ν6η Ίπογο [δία ὕο 

ἴπο αΠΊγεγςα] οἰαίτης οἵ ἴ]ια (Ἀοβρε], Ώεοααδο Πῃοτθ 5ραεῖοα5 απά 

ΏΙΟΤΘ ΙηβΙάΙοιςβ. Τὸ 15 πο ΠΟῪ ασαϊηςῦ ὑπΠ6 {607 α5 βαοῇἩ, Ὀαύ 

ασα]ηςί {ο ἆ αυ Ῥεοσπιο (ἀποβίῖο, ἴλαῦ Ίο Πολίς ἴπο Ὀαίίε οἵ 

Ἡρετίγ. Τη οπεν νγοτᾶς; 16 15 ποὺ ασαϊηδύ Οτιάαη Ῥλαγίδαϊρηι 

Ῥαΐ ασαϊηςε ΟἨτίιδήαη Ἡβεσπῖσηι ἴΠαίῦ Ίο ἀείεπάς Ἠϊς Ροβίίοη. 

ΟπΙγ ἵη {λε Ησ]ί οἱ 50} απ αηίασοπηΊδπαι σαη Ίο απάεγείαπα {μα 

οπαρηα(]ο Πεταζίοη γηΙῦἩ ὙΠ 10 ο οἰαΙτης {ο «γατα υθγή Τηδ ἢ 

απά ὕθασ] ουετή τηδ 10 6007} νδάοπαι, ἴΠαῦ Ὠθ πιαγ Ῥτεδεηύ 

ϱυετὴ πιαη Ῥρετίοοί ἴῃ Ολτὶςί ἆεδαδ'. [Ὁ ΜΠ] Ῥο τοπποπιΏοτος αραϊπεέ 
ναί «γνιςἆ οσα τη (ποβίϊῖο (θασμίπσ Ίγαβ ο οχο]αβ!νθ Ῥοββεβδίοη ο ος οἳ 

ὕιο (ου; 1Ὁ νη]] πού Ῥο [ογσοῦίεν ἴμαῦ ΄ρεγ[οσίῖοη” γγαδ ὑπ6 ἵθγπη Ὃ ο. 

εεροςϊα]]γ αρρ]ιεά ἴῃ ἰαῖτ Ἰαησαασο {ο {Π15 Ῥτϊνηεσος ΤΠΙΠΟΠΙΟΥ, Ππέε]]οσέ, 

88 οοπίταςΙςιπσιΙρῃεά {ποπ ο οΟΙΠΠΙΟΠ Ἠετά οἵ Ῥε]ίενετς; 

δια ἴἶνας 16 νη]] ο τεαάΠΙγ απἀετδίουά ΠΥ δύ Τατ] εΠοπ]ά σο 

ΟΠ. {ο 5αΥγ ἐπαῦ 015 απΙγεΥδα1ίγ οὗ ο (πο5ρο] 15 {πε οπε οῬ]οοῦ 

οἵ 815 οοπύεπίοη, {ο ΠΙΟ 811] λε επαισίεβ οἵ 15 [18 ατα 

ἀπτεσθεὰ, απά Πανίησ ἆοπθ 5ο, εμοι]ά οχρτεςς Π15 ΙΠΐεηςο αηχ]οίγ 

{ου {πο Οατοῃες οἵ Οοἱος5 απἀ {ιο πεϊσηρουτ]λοος, Ιεδῦ ὑπο νυ 

Που]ά 6 θα αξίταγ Ὦγ ἃ δριαγίοι5 ψήδάοπι {ο ἀθδετί {ο τὰ 

Κηον]θασοῦ. ΤῊ ἆαπσοτ 4150. ν/] επαβἰο τι8 {ο αρρτεοίαίθ ἃ 

11, 28 νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον 

καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν 

πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν πάντα 

ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ κ.τ.λ. ΤῊΘ 

γοϊοσδίϊου ας οὐξομαθα (Π6 ϱοτῖρθς; 

8ηα {Π6 ἢγϑί πάντα ἄνθρωπον ἵβ οταϊ ἐφ 

ΟΟΙ.. 

1 ΒΟΙΠΘ 60ΡΙ6Β, ᾧπΠ6 5οοοπά ἵπ Οὐ 618. 

ἘῸΥ τέλειον 599 {π6 ποῦθ οη {Π6 Ῥαβραρο. 

2 πο οοπποχίοη οὗ [ῃ6 βθῃΐθῃοοβ 

Βῃου]α ὍΘ οατοε[α]]σ οΏβεινεά. Αἴΐου 

{π6 ραββᾶρθ αποίθα ἵπ ἴπο Ιαβῦ ποίθ 

6οπ1θ8 ἴ]ο δββθυθύίϊοη {αῦ {118 18 
" 
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ΗΘ οοἩ- 
{παβῖς {πο 
{πιο υγῖβ- 
ἄοπι σῇ 
{1ο 8156, 

ΤΠΕ ΟΟΠΟΡΒΡΙΑΝ ΗΠΕΒΕΡΥ, 

ΠΟΥ͂Θ] Γοαίατο 1ἢ αποίμεΓ Ῥαδρασο οὗ έλα δριϑῦϊθ, 8116 ἀπε]]ιηπσ 

οἩ {ο οὈΗίεταίίοη οἵ 8411 ἀϊδαποίους ἴῃ ΟἨτίδί, Πο τερεαῖ5 15 

οαγ]1ογ οοηίταςί», ΄(ταε]ς απ ου, ΄οἰτοιπησϊδίοη δ πη αποϊτοπι- 

οἴδΙοη,) «Ῥοπάρ]ανο πα {γεο᾽; Ῥαῦ {ο ἴπεδο Ἡο αάάςδ πο ποτά 

ἩΠΙΟΗ αἲ οπςθ σ]νθ ἃ πΙάθτγ 5οορο απά ἃ ΤΠΟΤΘ Ππηπηεα]αΐο αΡΡ]Ι- 

οα{ίοη {0 ἴ]ο Ιβββοῦ. Ίπ ΟἨτῖδί {μα εχ]δίοποο οἵ ΄ Ρατρατίαη απά 

εσεη ΄ΦογίμΙαπ,᾽ {Π6 Ἰουγεςῦ Ύρε οὗ ῬατρατίαἨ, 15 αχ ησα]δμες”. 

Α5 οπ]ίατε, οἰν]ΠδαίίοἩ, ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, Κπονγ]εᾶσε, αγθ πο οοπά1θῖοης 

οἵ ασοερίαποθ, 80 ΠΘΙ{ΠΕΣ 15 ὑΠ6 1} αὔβδεπορ απΥ ἀΙδαπαΠβοαὔΙοΏ ἴῃ 

ἴπο Ῥομενοτ, Τ]θ ατὶδίοσταςογ οἵ Ιπθε]]οείαα] ἀῑδοστητηςηῦ, ἡ] ἢ 

(ποβίσϊσπι αρ]ε]ά 1Π τε]σ]οη, 15 αὈ]ιοτγεηῖ {ο ὑπ6 τας Ρτ]ποῖΙρ]εΒ 

οἵ {με (Ἀοβρε|. 

Ἠεπορ αἱδο πας Ῥο οχρ]αϊπεά {μα Πεφιεπί οοσύἹτεηοθ οὗ 

ιο γγογάβ  γηςάοπι) (σοφία), “1π 6] Πρ ποθ᾽ (σύνεσις), Κπονιεάσε᾽ 

(γνῶσις), “Ῥετ{εοῦ Κποπ]οεᾶσε᾽ (ἐπίγνωσις), ἴῃ {815 ερὶε]ε”. δὺ 

Ῥατ] {α]κο5 αρ λα Ἰαησπασο οἵ Ἠῖ5 ορροπεΠί5, απἆ {ταπε]αίος 16 

ΙΠ{ο ἃ ΠΙΡΉΘΥ 5ρῃετε, ΤῈ {αΐ5α {εασ]ετς ριαῦ Γονατά ἃ ΄ρΗΙ]ο- 

ΒΟΡΗΥ; Ὀαΐ 16 ντα5 οηΙγ 8 επαρίγ ἀεσοῖζ, οη]γ ἃ Ρ]απβιρίο ἀἱςρ]αγ 

οἵ [8158 τοαδοπ]ησ”, ΤΠεγ Ρρτείεπάςά ΄πΙδάοπι Ὀπὺ 16 τας 

ΙΙΘΤΕΙΥ ἴμο ΡΓο(θβΡΙΟΠ, ποῦ ἐπ τουΠ{γ΄. Ασαϊηςδί {ῃαδε ρτεζεη{ίοηΒ 

{πο Αροςί]ε δείς ἴ]ο ἔστι πη]δάοπη οἵ {Πο (ποδρε]. Οἱ 15 θα], 

1.5 {11Π658, 115. Ῥογίαοσξίοη, 6 15 Ώενετ τος οἵ ἀνθ τη ἃ, ΤῊΘ 

απο ψίβάοιη, ης γγοα]ά απσας, 15 οδεεπ{Ια]]γ δριτύαα] ἃπα γεί 

οβεοη{ῖα]]γ ἀαβηϊίο; π]]]ε {πο {αΐδο 15 ατσαπιεη{α(Ἰνο, 15 Βρθοῦ- 

ἴμο οπο ομ]θοῖ οὗ {π6 ΑροΡί]θ ῬτεποἩ- Σκύθης. ἜΤπετο 15 ποίησ οοιτοβροπᾷ- 

ης (1. 20) εἰς ὃ καὶ κοπιῶ κ.ι.λ.; [ει 

{ο οκρτοβείοη οἳ οοπσοθτη Ὁ Ῥε]α]ξ 

οὗ {Π6 Οο]οβείαπς (11, 1) θέλω γὰρ ὑμᾶς 
εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν 

κ.τ.λ.; ποπ {Πθ ἀθβῖτο ἐμπαῦ {αγ ππαΥ 

ρο Ῥτοισ]ῦ (1. 2) εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς 

πληροφορίας τῆς συνεσεως, εἰς ἐπί- 

Ύνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ; ποτ 

[6 ἀαβπΙίοη οἳ {815 πηγβίοτγ (11. 2, 3), 

Χριστοῦ ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ 

κ.τ.λ.; ἴπεη {πο ψατηϊης ασαϊηςῦ ἴμο 

[4156 ἴθασ]θτς (11. 4) τοῦτο λέγω ἵνα 

μηδεὶς ὑμάς παραλογίζηται κ.τ.λ. 

1 Οοἱ. ΠΠ. 11 αἵδε περιτομὴ καὶ 

ἀκροβυστία ἴλα Δροβί]ο αἀᾶβ βάρβαρος, 

Ίης {ο {8158 ἵπ ὑπὸ ρατα]ςὶ Ῥαβεαρο, 

αα1. 111. 28. 

3 ἘῸΥ σοφία 599 1. 9, 28, Π. 3, ΠΠ. τό, 

ἶν. 5; ΙῸΥ σύνεσις Ἱ. 9, Ἡ. 2; Το: γνῶσις 

Ἡ,. 2; 10: ἐπίγνωσις Ἱ. Ὁ, 16, Ἧ- 5, 

111. 1ο. 

8. 1, 4 πιθανολογία, 11. 8 κενὴ ἀπάτη. 

4 Ἡ, 23 λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας, 

π]ογθ η6 μὲν Βιιρρσοδίβ ἴμο οοπἰταβῦ 

οἳ {86 βαρρτος5θᾶ ο]α1βο. 

δ ϱ.6. Ἱ. Ὁ; 28, Π. 16 ἐν πάσῃ 

σοφίᾳ; Ἡ. 2 τῆς πληροφορίας. Έοχ ἴ]ιθ 

ἐνεα]α1) οὗ {8158 Κπογιεᾶσθ οΟΠπΙΡΒΥΘ 

1. ο”, 11. 2, 11. τό; δηἃ 866 8ΏοΥθ 

Ρ. 44: 



ΤΗΕ ΟΟ01/ΟΒΡΙΑΝ ΗΕΕΕΡΤ. 9Ο 

Ἰαήνο, 15 Υαριο απά ἀτεαπιγ'. Ασαϊηπ ἴμεγ Παὰ {Ποῖτ τος οὗ 

Ιπ]αθοη. δὲ Ραα] οοηίταςί5 σσιῦ ἴ]οςα {Π6 οπς απ]νοίβα], 6ΟΙῃ- απᾶ ἀπο]]ς 

Ῥτε]ιεπαῖνα πηγςίετγ”, μα Κποπ]εάσο οἵ ἄοά η Ομτὶς. Τηϊ8 ας. 

ΠιγβίετΥ 15 οοπηρ]είο ἴῃ 106εΙ: 16 οοπίαΙης “811 πο ἴποαβιτες οἵ ἀν 

π]βάοπι απά οἵ Κποι]αάσα δια ἀθπ᾿ 1Π 15. Μοτεονετ 16 15 οἤοσθα 

{ο 811 νη]ιοαῦ ἀἰδαποαοι: ὑπουρ οπος ΠΙάάεπ, 105 τονε]αίῖοη 15 

αητθβίτιοζεἁ, εχοερῦ Ὦγ ἴπο Ἱναγπατάπεδν απά ἀἱδοθεάϊεπορ οἵ 

πηθη. Τὴ οβοΐοτίο βριυὺ οἵ (ποβῦιοῖδτη πάς πο οοαπίεπαποθ 1η 

ὑμ6 Αροςί]ε”5 {εασβίπς. 

2. Έτοπι {πο Ιη{ογπηῖης Βριτὺ οἵ (ποβίιοΙσπι Ίο {πτη {0 ἐ]ο 2. Βροει- 
: Τα 

αρεοι]αίινε ἐθηθίβ---Π 8 οΟΡΠΙΟΦΟΠΥ απά {λα ἴΠεο]οσγ οἵ ἐπθ σοι 

(πορίιο Ὃ ρα Σ 6ου απἆ 

Απά Ἠετο {οο ὑπ6 δῇ 6165 {ο (ποβίϊοίπι τουοα] {απηο]νος ἱπεοίορν. 

1η Πο (οΙοβδίαη ἨςθΓοδΥ. Ίο σαηποῦ [81] ἴο οΏβετνο {]ιαί ἰμο 

Αγροβί]ε μ85 ἴῃ νΙ6ι’ {ο ἀοοίγηθ οἵ ΙΠπίεγπιθβΙαΐθ α5ΕΠΟΙ65, Τθ- Βὲ Ῥαπ] 

ρατάεά αξ Ιηδίταπηθηἰς ἴῃ ὑΠ6 ογθαίΊοη απά σοτοετηπιεηύ οἱ {Πο ας 

πποτ]ᾶ. ΤποισΏ {Π15 {επεῦ 15 ποὺ ἀῑδεποίΙγ πιεπΏοπας, 16 18 ο, 

ὑδ οι γ αβδαπηεά Ίπ {ιο {εασβῖπσ πΥμΙο δὲ Ῥαα] ορροςος {ο 16, 

Ασα]ηςί Πο ΡΠΙΊΟΡΟΡΙΥ οὗ βαοσθβεδῖνα ονο]αίῖοης ἔγοπι ὑπ Ώ]νιηθ 

παίατθ, αΏσα]ο πηθαΙαίοτ {ογηλίηςσ ἴῃο 5ιοοθβῖνο η] ἴῃ {μα 

οἨαῖη πἩΙοὮ Ῥϊπάς {Πο Ππ]ίο {ο ο ΠπΠηία, ης βοὺβ ἴ]πο ἀοοίτίηα 

οἵ ἴλε οπο Εήοεγπα] 90Π, ιο δοτα οἵ Οαοα Ῥοσοίίεπ Ῥαίοτο {Π6 εούήηα 

ποτ]άς’”. ΤῊ απσε]ο]οσγ οὗ {Π6 Ἠογαίῖοβ Ἠαά α ὑγο[ο]ά Ῥοεατίης; ον, 

16 ας ΙΠΕΙΠαΤΕΙΥ οοηποοίαά αὖ οΏσθ ὙΠ ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ απιά τ] τας 

τε]]σ]οη. (ΟοιτεβροπάΙησΙγ ού Ῥααἱ τεργοδοηίς {ια πιοζΙαῦογΙα] ελχηαῖο, 

{αποῖοη οἵ ΟἨτὶδ 85. ποίο]ά: 1Ὁ 15 οχοτοῖδεά ἵπ ἴπο παίιτα] 

ογθϑύϊομ, απά 16 15 ΘΧΘΙΟΙΒΘα 1Π ὑΠ6 ϱρ]τιια] ογθϑύϊοθ. 1π Ῥούῦ]μ 

ἴῃοςο 5ρ]ετος ἨΗ15 ΙπΙδΙαβῖνε 15 ΔΌΒοΙ αὖθ, ΗΠ5 σοπίτο] 18 απ]νογρα], 

ΗΙ5 δούϊομ 15 οοπρ]είο. ΒΥ ΗΙ8 ασεπογ ἴ]ο νγοτ]ά οὗ πιαξίατ γνας 

ογοαῦοᾷ απά 15 «πςίαϊπεά. ο 15 δῦ οπσε ὑῃ6 Ὀεσίηπίης απά {ο 

ας αν τὸ. βασθς 816 Ἱ. 15---20, Ἱ. 0---15. Τ]ῃο 8 5 9 Ὗ 
Δ ο6, 27. Ἡ. 5, ἵν 5. 

ὃ Ἡ, ο ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ 

τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. 

Έος ἴ]οθ πιθαπῖτρ οὗ ἀπόκρυφοι 5886 ΔΏΟΥΘ 

Ρ. 88, απᾶ {πο ποῖθ ΟΠ {ο ρ8ββασθ. 

4 ΤῊΘ ὕπο στοαὺ ΟΠτὶβίο]ορῖοα] Ῥαξ- 

111 6 Τοιιπα {ο {πιϑ 1 ἴ]ο βἰαζεπιοπῦβ 

1 0818 δηᾷα ἴ]ιο [Ὁ] ηρ Ῥαχασταρης 

οἳ {πο ἰοχύ. Έοτ ἴμο τηϑϑηΐϊηρ οἳ 1π- 

ἀἰπιᾶπα] εκρταββίοιιβ 566 {πο ποίθεβ οἩ 

{πο Ῥα8ββ868Ρ. 
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1009 ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝ ΗΕΒΕΡΥ. 

επά οἱ ἴπε πιαίετία] ἹπΊγετδε; ΄ ΑΙ] {Πῖηπσς Ἠανο Ῥεεη ογεαεά 

(ητοισῃ Ἠίπη απᾶ τπιηΐο Ἠιπι ΎἈΝος 15 Ἠϊς οῄ]οο ἴῃ {πο αριτιζαα] 

45 ἔπ το- ὍΤΟΥ] 1658 οοτηρ]εία. Τὴ ἐπ ΟΠατο], αξ τὰ {π6 Ὀπίνειςο, Ἠο 15 
οοποῖ]ετ οὗ ν β 5 
Ἠρανοα 8016, αΏδο]αίθ, ΣΠΡΤΕΊΙΘ; ἴΠο ΡΥΙΠΙΑΥΥ 5οπτος {γοπη ΥΠΙοΕ 81] Πα 

παπά οαα{Ἡ. Ῥγορρρ]ς Πα {1ο α]πιαίο αγ δίέος ἴῃ πγΊχοιη 81] [οι ἆς αγο τοσοπο]]θά. 

- τ Ομ {ῃ6 οπο Παπά, ἴῃ τε]αίῖοη {ο Τ)ειΐγ, Ηθ 15 ἴπα τνιδιρ]α 
10Ἠ5 το 
(0 Ρεΐψ; Ίπασο οἱ ἴμο ΙηνΙβΙρ] ἄοά. ἨΗθ 15 ποὺ οπΙγ {με οἶ]εξ πιαπ]{εβ- 

ον {αοη οἱ {π6 νη παίατο: Ἠο οχ]λααςίς {με (οἀμεαά πιαπ]- 

Ἰορίαί.  {εθίθᾶ. Τὴ Ἠίπι τεδιάες πο {οίαμίγ οὗ ἴΠο Ἠϊνιηπο Ῥοπετς απά 

αἰπραίαος. Έοτ {Π15 τοί Πγ (ποδίο ἴθασπεις πα ἃ {δομπ]οα] 

ΤῊΘ Ῥίεγο- ΤΘΤΠ1, Όλα Ῥίεγοπια οὐ Ρἰεπιέμάς’. Έτοπι ο Ῥ]ετοτηα ἴμεγ 5αρ- 

ή Ροβαᾶ ἐπδῦ 841] {Πο5δο ασεηοῖες Ι5διεά, {μτοισΏ πῃ]ο] 6ο [ας αὖ 

ΒΏΥ ἔπιο οχοτίθᾷ Ἠ]15 Ῥούεχ 1η οΓθαίΙΟἨ, ΟΥ πηαη]{οςσίεᾷ ΗΙ5 να]! 

ἔπποισῃ τενε]αίίοη. Τ165ο πιεάϊαζοτῖα] Ῥείτπος πγοι]ά τοίαϊη πποτθ 

ΟΥ 1655 οὔ 15 Ιπῄασηςο, αοοοτάΊησ ἃ5 {Π6Υ οἰ τ θα ἀῑτεοῦ ρατεπίασε 

Ποπ 1ὖ ΟΥ ἐγτδοθα {π61 ἀθβοθηῦ {Πτοισῃ 5αοσοθςῖνο ανο]αίῖοης. 

Βαῦ ἴῃ 81] οα5ος 015 Ρ]ογοππα Ίνας ἀῑδίτιρα{εά, αἰ] αὐθα, ἔταπςίογπιοςᾶ 

απά ἀἁατ]κεπαᾶ ὈΥ {οτείση δατηϊχῦθσθ. ΤΗΕΥ πγετο οΠΙγ Ῥατζία] απ 

Ῥ]αντεά Ίπιασθς, ο/ίοη ἀεοερίινο οατιοαίητος, οἵ {πεῖν οτίσίπα], 

Ῥχο]κοη ]σ]ιίς οἵ {πο στοαῦ οεηίτα| 1ήσΏί. Τὺ 15 πού Ἱπιρτοβαδ]ο 

ἐμεῦ, ΠΙκ6 ]αΐον ερεσιι]αίοτς οἵ {Π6 5απῃθ 5ο]οο], {ποὺ {οαπά ἃ Ῥρ]ασα 

5οπιοπηογθ ου ΟΥΠΘῚ ἴῃ {Παῖτ σοπθα]οσγ Οὗ αρἰτιαα] Ῥεϊησς {ου | 

ἀπ Ομτῖς, ΤΠ ο, ο Ῥατα]ς Ιαηπσιασο Ώεσοπ]ες ἀοτβΙγ βΙσηΙΠ- 

οαπΐ. Ῥαΐ {815 ΠγροίΠοεβίς 15 ποῦ πεεᾷεά ἰο εχρἰαῖπ 15 το/θγεησθ. 

Τη οοπίταβὺ {ο {αι ἀοοίτίηθ, Ίο αβδετίς απἆ ταορααίς ἴπε α55οΓ- 

ἄοη, ὑμαῦὺ ιο Ῥ]ετοπια αὈ]άος αὈβο]αίεΙγ απά πΥμο]Ιγ ἵπ ΟἨτὶςέ 

α5 ἴμο Ἰλογτά οἵ ἄοάᾶ”. ΤῈ επέτο ]σ]ᾗί 15 εοποερηίταϊθἁ ἴῃ 

Ἠιπῃ. 

(2) Οχθαιτᾶ σπορ 16 {οἱ]οπς ἐαῖ, α5 τοσατάς ογοαζεά {]πσς, Ἠίς 51ρτθ- 

πε ο τὰ Β ΤΟΥ τηἈςύ Ῥο αὐδο]αίο. Τπ Ἠθαγοη α5 ἵπ οατίῃ, οὖετ {πο 

Ποιά.  Ππηπηαξοτία] α5 οσοι {]ήπσς πιαίετία], ΗΘ 15 Ἐϊπα. Βροσι]α[ίοη5 ὁ 
ἔπο παίιτο οἵ ΙπέετπιοᾶΙαίο 5ρΙτίθια] ασσποῖθς----ἴ]ιθῖγ παπιθς, ὑΠ 61 

ταΏ]Κ5, Παιν οβΊοες-- 616 σα 1Π πο 5ο],οο]ς οἵ «πάεο-ποβίϊο 

1 566 {860 ἀείαομεᾶ ποῖο ΟΏ πλή- πλήρωμα κατοικῆσαι, Ἡ. 9 ἐν αὐτῷ κα- 

ρωμα. τοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σω- 

5.1. 19 ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ ματικώς. 
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ἐποιρῆύ. “ ΤἬΉΤΟΠΘΒ, ἀοππΙπαζίοἩης, Ργϊπσθάοπης, νΙτθαςς, Ρούυγεγς---- 

{Π656 {οτπιεά ρατῦ οἵ {Πο ερ]τίπα]. ποπηοπο]αίατα ΥΠΙοΏ {]παγ Παά 

Ἱηνοπίαα {ο ἀἆθεοτραο ἀιβετεπυ σταάος οὔ απησε]ίο ππεδΙαίους, 

Ἠλπιιοαῦ εηίθετίησ ΙΠίο ἴλμαδο βρεοι]αίοης, ὑπ6 Αγροδίο αρεογῖς 

ὑμαὺ Οτι 15 Ποτά οἵ 411, ια Ἠ]σ]αςύ απά {Π6 Ἰοψαςέ, νγ]ιαϊ- 

6ΥοΓ ταπ]ς ἴΠεγ τηαΥ Ἰοιά απά Ὦ}Υ πΠαίενεγ Παπῃθ 116γ 816 

οπ]]εά”, {ου ἴΠεγ ατα Ῥατί5 οἵ ογθϑύϊοη απᾶ Ἠο 15 ἴμο βοιγοθ οί 

ογθαΠοη. ΤῃτοιςθΏ Ἠιπα {αγ Όθσαππθ, απά απο ἨΙπ {πον 

{οπά, 

Ἠεησο {Π6 νοΓ»ΒΙρ οὗ απσο]β, ΥΥΠΙΕΗ {Π6 [8158 {οασῃαις ἸΠοι]- ΑπασΙοΙα- 

οαΐεᾶ, Ίνα ταθίεγ]γ τοις 1π Ῥηπαρίθ. ΤηΠο πιοὔνο οἱ {815 ΠΝ ΕΣ 

αΏσε]ο]αίσγ 1ὖ 15 ποὺ αἸΠΠοα]ὺ {ο Ἱπιασῖηθ. Τ]ετο γαδ ἃ 5Ἡοῖγ οἵ κ κνὸ 

ΠιπΙΙΗΙΥ”, {ο ἴΠοτο γα ἃ ΟΠ{ΘΒΡΙΟἨ ΟΕ γγεαίκποςς, ἴῃ ὑΠ15 5πὉ- 

ΒΘΥΨΊΘΠΟΘ {ο ΙΠ{6γΙοΥ πηθεάΙα{οτ]ια] ασοησῖθς. Τὸ νγας Ἠε]ά {δαρίιρ]ο 

ἴο σταδΡρ αὖ λα Ίοπεγ Ππκς οἵ ἴμο ομαῖη νο] Ῥοαπά θαυ 

ἴο Ἠθανεῃ, θη Ἠεανεη 1056] βθϑιηθα ἴδ Ῥεγοπά {νο τθαο] 

οἵ πα. Τ]ῆο βποοθβῖνο σταἆθρ οἵ Ιπίετπηεάϊαίο Ῥεῖπσς γγογθ 

86 βοοθββῖνο 5ὔ6Ρ5, ΟΥ̓ ΠΙΟΣ παη τηϊρηὐ πιοαπὀ πο Ἰαάάου 

Ἰεαά]ης αρ ἴο ἴπο {μτοπε οἵ ἄοά. ἜΤΠ]5 οατε[α]]γ Ἰγονοπ γγεῦ 

οἱ ΒορΗΙςίτγ πο ΑΡροβί]ο ἴθατα {ο βἨἈτεάςδ. Τὴ6 ἀοοίτίπο οἵ {ιο 

{αἱ ὕοασμετς Ίνα Ῥαδεά οἩ οοπΠάεπύ αβδεαπιρίίοης τοβρθοξίπο 

ἈΏσο]ο Ῥοϊησς οἵ π]οπι {19Υ οοι]ά Ἐποι ποϊῃίησ. Τὸ τνας 

ΠΙΟΣΘΟΥΕΥΣ ἃ ἀεπίαὶ οἵ ΟἨτιςς Όψο[ο]ά Ῥοτεοπαµίγ απά Ἠις 

πιθ(Ἱα{οτία] οὔ]ορ, Τὺ {ο]ονς ποπ λα ἴταο οοποθρ6ίοη οἵ α5 ἃ ἀοπίαὶ 

Οι] Ῥογδοῃ, ἴλαῦ Ἠο απάἆ Ἠο αἶοπο ομπ Ὀτιάσο οὐ {μα Ἐν ος. 

οἸνασπι Ῥείναεη οατίἩ απά Ίθανοη; {ο Ἠο 15 δὖ ὁποὺ {μο Ἰονγοϑὺ να" 

απά ἴ]ιο Ἠϊσῃοδί. ο ταἶκος αρ τπαπ {ο αοά, {ο Ἠο Ὀτίπσς ἄντ 

6οἆ ἴο πιαη. Τῆαβ πα ομαῖΙαπ 15 τοάιοεά {ο ἃ δΊπσίο ΠΗΚ, 

ἴμ]ς Ἠπ]ς Ῥοΐπσ ἴμο Ἠλοτά ππαᾶε ἤθβῃ. ΑΝ ιο ϱίετοπια τεδιάος 

ἴῃ ἨΙπη, 80 15 10 οοπιπηππ]σαθεά {ο Ἡ8 {Πτοισῃ ΗΠ, Τὸ 51}- 

βυιυαίθ αἱ]οσιαπος {ο ΑΠΥ ΟΥΠΘΙ βρΙπ]ίια] πιεάΙαίογ 15 {ο 56ν6Υ 

1 66 ϱβροοΙαΙΙγ 1. τό εἴτε θρόνοι ΟΟΠΙΡΔΥΘ 8150 1, 1ο ἡ κεφαλὴ πάσης 

εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, απᾶ 11. 15 ἀπεκδυσά- 

Κ.τ.λ., Θοτηραγθᾶ τ] {Π6 ρατα]]εΙ Ῥαδ- μενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας κ.τ.λ. 

βαρο ἴῃ ΕἸ ΡΗ. 1. 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς 5 Ἡ, 18 θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ 

καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων κ.τ.λ. 

καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου κ.τ.λ. 3 Ἡ, το; οοπΡ. 1. 9. 
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ΤΠθ Αρο- 
5.168 τας- 
{1681 1πῖςτ- 
εηςσθ. 

8. ΨΜοτα] 
τοβα]{8 οὗ 
ἀποβίο 
ἀοσοίπο. 

ΑβοθῄΙοΙδΏα 
οὗ {Π6 Οο- 
Ἰοβϑίδη 
Ί16ΤΘΑΥ 

ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΒΡΡΙΑΝ ΗΠΒΒΕΡΥ. 

ἔπο οοηπεσῖοη οἱ {6 Ππιος ση] πο Ἠσθαά, πο 15 {Π6 οθηίτα 

οὗ 119 απάἆ {πε πιαϊηδΡρτίησ οἱ 81] επετσγ {μτοισ]οπί ὑπ6 Ῥοάγ.. 

Ἠεποο {ο]]οπ5 {ια Ρτασίϊσα] οοπο]αδίοῃ, μα, Ἰπαίονετ 15 

ἀοπο, πιαδῦ Ὦο ἄοπο ἴῃ {πο ηΠαΊηθΘ οὗ μα Τον”. νας πηαςύ 

ειιὈπαὸ {ο {είν Ἠπαδραπάς “ἴῃ ἴμο Ποτά”: οἸι]άτεπ πας ΟΏεΥ 

Πιαῖτ ρατεηῖς “1Π {Πο Τιογά᾽ : βετναηίς πηαςῦ νγοτ]ς {ο ἐῑεῖτ π]αδ- 

ἴθγς α5 Ἱνογ]κησ “πηΐο {Πο Του’ ΤΤΙς ΠεταάοἨ, «Τι πο Τους, 

ἑππίο πο Τιοτᾷ, 15 ποῦ δὴ ἹΠτο]ογαπί {ογπι οἱ ποτάς; Ὀαΐ ατίς65 

5 αη Ιππεάϊιαία 1Π{ετεηποθ Τοπ ὑπ6 παΙη 1468. ΠΟ απάετ- 

1165 {με ἀοοίίπα] Ῥοτίοη οἵ {πο ερ]ςί]θ. 

3. Τὸ Πας Ῥεεπ 5ΠονΏη {Παί {Πο εροεοι]αίνο {επείς οἵ (πος- 

Ποῖσπι πι]σΏύ Ἰραά (απά 88 ἃ πιαῦίετ οἵ [αοῦυ πα ποπ ια 

Ώπεγ αῑά 684) {ο αἴίπετ οἵ πο Ῥτασοίιοα] αχίΤ6ΠΙΘ5, ο τὶσιά 

αδοθ{Ποῖστι ΟΥ {ο τποπιά]εά Ἠσεηςδθ. Τ]1ε Ἰαΐΐζετ αἰἰετπαίῖνο αρ- 

Ῥθατ5 {ο 85οπ1θ οχίοπῦ 1Π {πο Ἠθγεςγ οἵ {ο Ῥαδίοτα] Ερὶςί]ες ἡ 

δα 511] 1ηοτθ ῬΡ]αΙΠΙΥ ἴῃ Ἴιοδο οἵ ἐπ Οαἴμο]ο Ἐριςί]ες” δηθὰ 

Ώιο ΑΡροσα]γρβο”. Τῦ 15 οοπδίαπ{Ιγ ατσοᾷ ΡΥ Οαἴ]ο]ίο ΤΙ ΘΒ. ας 

ἃ ΤορΤοπΟΗ ασα]ηςί ]αΐετ (ποςίῖο βεοίς”. 

Βαύ {Π6 {0ΓΠ1ΕΥ απά ποβίοτ αχίτοιηθ Ίγας ὕπΠ6 Πτεί Ίππρα]ςα 

οί ὑπ6 (ποβίο. ΤῸ 65οαρο {τοπα {86 1η/θοίΙοη οἵ ενι] Ὦγ ε5οαρ- 

Ίηπσ {ΤΟΠ1 {ο ἀοππαοη οἵ πιαζίετ Ίγας Ἠ]5 οὐ] αηχΙοίγ. ΤῊΙΒ 

αΏΡθατβ γετγ Ρ]αϊπ]γ ἴῃ ο Οοἱοβίαη ἸθτεδΥ. ΤΠους] {δ Ῥτο- 

Ἠ1ΡΙ1οη5 {ο ΥΠΙοἩ {88 Αροξίΐο αἱ]ιᾶες τηϊισΒίύ Ῥο αχρ]αϊπεά ἴῃ 

Ρατί Ὦ}γ ἴ]ια ογάἹπαποθς οἵ {πο Μοβαῖο τηια], 0Π15 εχρ]απαῦίοη. 

Μ11 ποῦ οονετ αἱ] {ῃ6 {αοῖ. ΎΤῆας {οι Ιηδίαπορ αὐ ΚΒ. ατα 

πηθηΙοπεά αξ ε]] αξ τηθαῖςὶ, (Ποιση οἨ ΤΠθ ΓΟΓΠΙ6Γ πο Ίαν 

οἵ Ά[ορος 15 516 πὐ. Τ]ας ασαῖη {Π|6 τίσοχοις ἀεπιπσίαίίοἨ, ΄ΤοιοἩ 

ποῦ, ἰαδίο ποῖ, Ἠαπά]ο ποὺ 866ΠΏ5 ἴο σο Υ6τΥ [Ὁ Ῥεγοπά {86 

Τμονϊθϊσαὶ οπαοπησηῖΐς. Απά ΊΠΟΤΘΟΥΕΣ {Π6 ηιούζυθ οἵ ἴλεδα Ῥτο- 

1 Ἡ. 18. Ἱν. 2 ἴηθ αδοεθῖο θεπάσπογ 5.11 Ῥτο- 
πο τη. ἄοπαϊπαίθς. 

8 111. 18, 20, 23. ὅ 2 Ῥρί. 1]. το ση., 5πᾶ8 8. 

4 Αἰ ]οαςῦ ἴῃ 2 Τ πα. 111. 1---, ΏΘΙΘ, 6 ΑΡοο. 1]. 14, 209---22. 

ἔποασΏ πο τηοϑῦ πποηβίτοις ἀετε]ορ- 7 866 {19 ποίθβ οη Οἶεπι. Ώοπι. Ε}. 
πιθηΐς οἱ {λα επ] ποτο 5.1] {αίατθ, 11. ὃ ο. 
Πιο ΑΡοξί]ϱ’5 Ίαησααρο Ἱππρ]ϊες ὑπαὺ 16 ΒΥ τὸ. 

Ἠαᾶ αἰτοδᾶν Ῥεσαπ. Ότ {Π8 οἶμον Παπά 9 ἢ. ο1. 

ἴω {ο Ῥϊοίπιτο οὗ πο Ἠετθεγ ἴῃ 1 Τΐπι. 
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Ἠιριάοης 15 Ἐδεσηο ταΐ]εγ Παπ Ῥ]ματίραις, (αποδίῖο ταίΠθΥ ἴ]αἨ ποί ος- 

Ψ ονήςῃ. Τῃοςο δενετῃ]ες οἵ ἀἰδοιρ[ίπο γετο Ιπίεπά θὰ {ο οἶθο]κ ο ερα ΤᾺ 

πάπ]σοπος οὗ {πο Περ”. ΤΠαΥ Ρτοίθβςεά {ο ὑγθαῦ {πο Ῥοὰγ 15. 

γη επί]γο ἀἰρτεσατά, {ο Ίσποτε 166 οτανίησς απά {ο ἆαεπγ 105 

παπῦς. Τη ΑΠοτύ Που Ῥείταγ ὃ βίοησ αδοείο ὑεπάσεπογ”, οἵ 

πγΠΙο] ΏοΤΠΙα] « πάαϊδπα, 885 τερτεδεπίεά ὮΥ λαο Ἐλατίσος, οΏες 

πο οχρ]απαὔΙοη. 

Απά δύ Ῥαπ]8 αΏΒΥΘΥ Ῥοϊηῦς ο Πο βαπηθ ΙΠ{6Υ6ΠΟΘ. Τ]ο δὲ Ῥαὰ]5 

ἀπῄετεποςῬ γη] αρρθασ ποτ Ρ]αΙΠΙΥ, 1 νο οοπηρατο 16 1} Πὶς ος ΠΣ 

ἱτεαπεπί οἵ Ῥπαγίραϊο εἰ πα δίβτη τὼ {ο (αἱααη ΟΠατοῃ. ΤῊ]5 αν 

ερὶςί]ᾳ οὔετ πούμ]ησ αἱ 811] οοιτοδροπάΊησ {ο Ἠ15 Ιαησαασο ΟΠ 

ὑμπαῦ οοραδΙοη; “1 τισΏίεοιβποςδς Ῥο ὮΥ Ιαπ, ἴμεη ΟἨπὶδς ἅῑεά 

ἴῃ γαϊη”; “1 γο Ῥε οἴτοιπιοίδεά, ΟἨτίδῦ 5881} Ῥτοβί γοι πΠο- 

ὑΠ]ησ”; “ΟΠ τιϑῦ 156 πα]1Πεά {οτ γοα, ἨΊιοδοενεΥ 816 Πτιδίβεά ὮΥ 

Ίαν; γο ατε {α1εη {τοπ στασθ”. Το ροϊηῦ οὗ νῖεν ἵηπ {αοῦ 15 

ΥΠΟΙΙΥ οἸαηπσθᾶ. ὙΥ10 ἴΠοβο Έδρεπο οὐ (ποβίιο ο πάαϊζοι5 {πο 

Μ]οβαῖο Ίαν νγα5 ποϊίῃαχ 0Π6 πιοβῖνο ΠΟΥ ὑΠ6 βἰωπᾶατά, 16 Ίνας οη]γ 

Όλο βατύίησ Ῥοϊηύ, οἵ {λοῖτ απδίοτίἁθν. ἩἨσποο ἴῃ τεβ]γίης {ιο 

Αγοβί1ε πο Ίοησετ ἀεα]ς γη Ίαν, α5 Ίαν; Ὦθ πο Ἰοησαο: Ροίηίβ Τὸ 1 πο 

{6 οοπίταρύ οἵ σταςθ απά ποτ; Ῥαΐ Ίο οη{ογϐ αροῃ ἴῃο πιογαἶ Ὃ τι 

αβρεοῖς οἵ ἴ]ερο αδοεῦ]ο Ῥταοίϊορ. Ἠο ἀεποιποθα {Παπῃ, 5 6ΟΠ- νο 

οθηίταπς πο {λοισηύ οἩη οατύΠΙγ απά Ῥοτίβ]αρίο ήηος”, 

Ἠο Ῥοϊπύς ουαὖὺ ὑλαῦ 0Πεγ [81] 1η 0Πεῖ Ράχροβθ, απ αγ {ουιπά 

γα]αε]εθς ασα]ηδύ οαγηα] Ιπάα]σεηοςς'. [ἢ {Πεῖγ Ρ]αςο Ίο οῄοτς 

{π6 ας απά οΠΙΥ τειπθάγ ασαϊηδέ αἵπ---ἴμο οἰοναίίοι οἵ ἰ]ια 

ΙΠΏΘΓ {ο ἴθ ΟἨτὶδί, πο ἰταπβίετοηςο οἱ ἰμο αΏοσίοπς Ιπίο ἃ 

Πϊσ]ιοτ 6ρῃοτε”, Ὑοτο {νο {οπιρίαίίοης οἵ {με Πορ] απο Ρογοτ]ο5». 

Τ]ας ἀγίηρ τυ ΟἨηΙςῦ, ὉΠ 6 Ὺ 0111 Κ1}} αἲξ {π6ὶγ οατζΠ]γ ΠΊοπι- 

Ῥευς', Τ]ας τίδιησ πα ΟἸγιδϑῦ, ὑπθῪ γγ]] Ὀ6 τοησυγθά 1η ἐπ 

Ίπασο οἵ αοα ἐποῖν 0γοαίοτ", 

ΥΘΗΙΑΥΊ(Φ η ὑπ ἰοχὺ αΡΡΙσ οη]σ {ο {Π6 
η 

Π. 23. ΡΡΙΣ 

{οΥΤΩΘΥ, 3 Αροθίϊοῖσπη 15 οἱ ὑπο ΚΙπάΣδ. ἝἜπετο 

15. {ο αβοθίϊοῖρπη οὗ ἀπα]ίρπα (π]θί]1οΥ 

οοπηβοῖοα5ογαποοπςκοῖοιϱ) αΥΠίοιΕρτῖησ 

Ίτοπα α 18159 Ῥγϊ]ποίρίθ: απᾶ {μοτο 15 086 

αβοθ{Ιοῖβπα οὐ 561{-ἰβοῖ 116, νηῖοἩ 15 

{ιο ὑγαϊηΐηρ οἳ {π6 ΟΕἨτίβαη αἰ] οίθ 

(τ ΟΟΥ. κ. 27). 1 ποςᾷ ποῦ 58. ἴ]ιαί [Π6 

δ. ας]. Ἡ, οἹ. σ.σ. 4: 

4 Ἡ, 8, 20---22. 

ὃ Ἡ, 23 οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμο- 

νὴν τῆς σαρκός: 569 ἴ]ο ποῖθ οη ἴμθβο 

ΨΟΥᾷΒ. μας τσ. 

ὦ ὙΠ δρ το μα, τοι 
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Της ἐταί] Τη αἰοπιρίησ {ο ταν; ἃ εοπιρ]είο Ῥοτίταϊιὲ οἵ {π6 Οο]οβείατ 

Ὃ ΒΡ ἘΦ Ἠστοςγ ἔγτοτη ἃ {6υν {οαίατος αοοϊἀεπία]]γ εκ] Ῥ]έεά 1π δὲ Ῥατ]ς 

τ ἰοδίθα ορΙςί]ο, 1ὖῦ Ἠαδ Ῥοση ἨεοθξδατΥ {ο ΒΌΡΡΙΥ οογίαϊη Ἠπ]κς; απά 

8ΟΠΙΘ 455ΙΤΩΠΟΘ ΠΙΔΥ Ποὺ αηγεαδοπαΡβΙγ Ὀ6 τοφι]τεά ἴμαί {Πῖς 

ηα5 ποὺ Ὄθεη ἆοπο ατρπαΓ]γ. ΝῸΙ 15 ἐλῖς εορατΙϐγ πναππα, 

Τη α]] 5ΠοἨ οα5ε5 π86 {ο5ῦ “111 6 ἰπνοίοιά. ΤΠ τεςα]έ πιαςί 

Ῥο οοηβιεθεπὺ γη 1561: απά 16 πηαςὲ 4ο πο νίο]εποθ ἴο ἴἶθ 

Ἠβίοτ]σα] οοπά1]οη5 ππάετ νο] {Π6 ΡΙΕΠΟΠΊΘΠΕ, 4056. 

(1) 15 1η- 1. Τη {λα ρτεδεηῦ Ιηδίαπσθ {Π68 {ογπηεγ οὗ {μεσο {ορίς 15 Πα]]γ 

Ὃ βαῦβηθα. ΤἨε οοηβΙβίοποΥγ απᾶ {Π6 αγπιπηείτγ οἱ ἴπο τεδα]έ 15 

ογαπᾶ 18 στθαῦ τοοοπησπάαίΙοη. Τηο Ῥοείπ]αίο οἵ ἃ (ποβεο ἴΥρο 
ο Ῥγιησα {Πο 5οραταίθ ρατίς οἵ {Π6 τερτεξεη{αίΙοη Ιπίο ἀῑτεοῦ οοἩ- 

ΠθχΙοη. ΤΠο «ρεοπ]αίνο ορΙπΊοη5 απἆ {λαο Ρτασθβῖσα] [επάση- 

οἷθς οἵ ἴλαο ἨεγθςΥγ ἴμας εχρἰαῖη, απά ατο εχρ]αϊπεά Ὦγ, θοῇ 

οὔιετ. ΤΠ 15 απα]οσοτι5 {ο {με Ἠγροί]μεςδις οἵ {πε οοπιραγαἼνο 

απαθοπη]ςί, πο ὮΥ τοίοττίησ {Π6 [0551] ταηηαΙΠ5 {ο ὉΠ 6 Ῥτορε 

ἴΥρο τεδίοτος {ο γγ]ο]ο εΚα]είοη οἵ 6οΏ1θ ππ]ΚΠοη απ]πια] {ΤΟΠ 

ἃ ἴδ Όοπες Ῥε]οησίηπο {ο ἀπβοτοπί οχἰτοπη]έ]ος οἵ {μα Ῥοάγ, απάἀ 

πηλοαῦ {86 Ιπέογηπεά]αίθ απά οοηπθοίῖησ ρατίς. Τη {πε οπς 6886, 

85 1 {ιο οίμετ, ἴ]α ταςι]6 15 0Π6 1αϑ01ΠΠοϑύϊομι οἵ {π6 Ροδίπ]αΐο. 

(5) Τις 2. Απᾶ ασαϊη; {ῃ6 Ἠ]δίοτισα] οοπάΙΠοη5 οἵ {πο Ῥτοβ]θπα 

μα 81ο οατθ{α]]γ οὔδειναοά. Τὸ Ία5 Ῥεεπ 5ῃοόνῃ αἰτοαάγ, ἐπαῦ ο - 

5εᾳπθπςθ. (αἴδπι 1Π {μα Ῥτθοοθάϊησ ἃασα Παά 1 οηπθ οἵ 15 ἀενε]ορπιεηί5 

αβδιπηεά ἃ {ΟΥ ΠΙΟ νγας ἴλο παΐατα] ΡΥΘΟΙΥΒΟΣ οὗ {ο Οο]ος- 

βἶαηῃ ἨθΓοδγ. 1π οτάεχ {ο οοπαρ]είο {πο ατσαπηεηύ 16 Ἱ]] Το 

ΏΘΟΘΑΡΑΥΥ {ο 5Π0Υ ὑπαὺ ΟἨτιςΠαπΙϐγ 1η ἴμο σοποταίΙοη ποσό 58πο- 

οοθάῖηπσ αχ]1Ὀ]ίοᾷ ἃ Ῥοτνετίοά {γρο, πο] νγας 105 παζιτα] οαὖ- 

στον. [1 ες ὁπ Ῥο ἆοπθ, ἴπο Οο]οβδίαη ἨσΓοδΥ Μ1Π] ἴα]κο 

1.5 Ῥτορα Ῥ]ασς 1Π α τοσιι]ασ ηςίοτῖσα] ΒΘ] 6 ΠΟΘ. 

Οοπίπ- 1 Ἰανο αἰτοαάγ Ροϊηίεά οαὖὺ ὑπαὺ {π6 Ἰαησιασο οἵ δύ ϱοἨτ 

ος. ἴῃ ἴλο ΑΡροσα]γΡββο, γ]]οὮ Ίγας Ῥτοραβ!γ πτθεη η θΙη ἃ. {6ΥΥ 

οἱ παν γθαις οὗ {118 ερίςί]ε, Βθθιη8 {ο ΠΏΡΙΥ ο οοπΏπιαπος ἵπ {8 
οἶσπα ἴῃ 119 «Ιφίτιοῦ οἱ {πΠ6 5απΠθ ἴγρο οἵ Ίιθγαδγ Υ]Ισ] 15 Ἠετο ἀεποαποθά 
σόν Ὦν δ. Ῥαα]". Βαΐ {π6 ποίϊοθβ 1η (5 Ῥοο]ς αΤο ποὺ ΠΙΟΤΘ ἆ6- 

1 966 ΡΟΥΘ Ρ. 41 86. 

δα κ. 
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ΠπΙίο ἴμαπ ἴπΠοςο οἵ {Πο Ἐρισί]ο {ο ὑπ6 Οοἱοβείαπς 10561{; απἀ 

6 ατα ]εᾷ {ο Ἰοο]ς οπαΐδιάα Πο (Οαποηῖσα] ἸνΙθησς {ΟΥ 8ΟΙη6 

Ἠας θαυ] ΟἨτίδήαη ἨΙδίοτγ ὉΠ 6} ϱ6- 

5ογνοᾷ αΏΠΥ τοσοοτᾷ οὗ α ἀϊκιποίιγ (ποβίῖο 5ο]οο] οχΙβίῖησ οη {Π6 

οοηΏηθς οἵ {πο ΑΡροδίο]ο ασο, ἨΠΙοΏ παγ 6 οοηδΙάεταᾶ ἃ Ιοσ]έ]- 

πιαίο ἀεγε]ορπιεπύ οἵ ἴπο Ῥμαδο οἵ τε]σίοας «ρεοπ]αίίοῃ {λαί 

ΊΠΟΤΘ Θχρ τοῦ ανιἆάεποθ. 

οοη{τοΏί5 τι8 Ἠετο { 

8 Ππά εκαοί]γ λα ΡΙΘΠΟΠΙΟΠΟΠ Ἰνη]ο]ι γνο ΔΓΘ βοο]κίπς ΙΠ Ἠοτοςγ οἱ 

ἴῃΠο ἸοθγοςΥγ οἵ Οατιπίμιας). πμ. 

βύϑῃοθβθ, αἱ] αστεο. ΤΗΙ5 Πετεδίατο] 15 5814 {ο πᾶν Ὀθθῆ οτ]σίη- 

17 α πανε οἵ ΑΙεχαπάτια”; Ὀπὺ Ῥτοσουβαίαγ Αξία 15 αἱ]ογγος Ηῖς ἄαΐο 

οἩη αἱ Ἠαπάς {ο πᾶν Ῥεεη {1ο 8οοπθ οἳ [15 δοῦν αν οσα 

ἴοασΠοτ”. Ἠο ΗἨναεά απἀ ἰαπσΠί αὖ ἴμα οἶοβο οἱ ἴμο Αροβίο]ις 

ασο, ναί 15, ἴῃ. {Π6 Ἰαΐεςί ἀθοπάο οἱ ἴἶια ἢγβὺ οοπίαχγ. Θοπηθ 

πο ὤππο, {ιο Ῥ]ασς, {Π6 οΙγοιπῃ- 

ἩΤΙΓΕΙ5 Ἰπάθεά τηακα ἨΙπι απ απίασοπ]ςί οἵ δὺ Ῥοΐοτ απά δὲ 

Ρα], Ῥαῦ ὑπ 1} ααζ]λοτϊγ 16 ποῦ (γαβγνοτίἩγ, που 15 {Πῖ5 νοτγ 

εατ]Υ ἁαίο δὖ αἱ] Ῥνοραθιε. Βιῦ ἴμοτο οαη 6 πο τοαδοπαΡἰο 

ἀοαρί ὑπαῦ Ίο γγα5 ἃ οοΠ{ΘΠΙΡΟΤΑΥΥ οἵ δύ {οἶνπ, στο Ίνας το]α(οᾷ 

ὮΥ Ῥο]γοατρ {ο ανα ἀεποιποεά ΒΙΠΙ {4ος ἴο ἴβοθ ΟΠ 9Ἠ6 τηθ- 

ΠιΟΤαΡΙς οοσαδίοπ”, απά 16 ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ 581 Ὦγ Ίτοηπαας {ο Ἠανο 

ντ] θίαη ἢ15 (Ἴοβρα] ψ 10} πο ἀῑτεοί οῬ]εοί ο{ οοη{αξίπσ Π15 ΘΙΤΟΥΑΑ. 

1 ΤῊ γε]αίίοη οἱ Οστίπίμας {ο ἴ]θ 

Οο]οβρίαπ Ἠθταβγ 15 Ῥτιοβγ ἱπαϊοαίοα 

Ὦγ Νααπάετ Ριαπίϊΐπα οἱ 6Πγὶκίαπιίίι! 

1. Ῥ. 325 8ᾳ. (Έπσ. Ἔταπς.). ΤΠ Ἠ8β 

Ῥαυη. ΤΥ θα Ὀγ οἴπον ναἸζετα 8150, 

ῬοῦἩ οατ]θτ απᾶ Ἰαΐετ. ΤΠ επῬ]εοῦ 

ΡΡΘΑΥΒ {ο 1ππθ {ο ἄἆθβετντθ ἃ ἴπ]]6Υ 

Ἰηνοθρθϊσαίοι παν 15 Ίας τοῦ τ1θ- 

οαϊνεᾶ, 

3 Ἠϊργρο]. Παν. νἱϊ. 33 Αἰγυπτίων 

παιδείᾳ ἀσκηθείς, Χ. 21 ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 
ἀσκηθείς, ΤΠεοᾶοτεῦ. Ηώγ. Γαὖ. Π. 3 ἐν 

Αἰγύπτῳ πλεῖστον διατρίψας χρόνον. 

8 Ίτοη. 1. 26. τ “οὐ Οετιπέµας απΐθιη 

απ]άατα.. ἢ Αξία ἀοου,, Ἠρίρμαῃ. 

Ἠσγτ. ΧΧΥΙΪ. 1 ἐγένετο δὲ οὗτος ὁ Κή- 

Ρρινθος ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ διατρίβων, κἀκεῖσε 

τοῦ κηρύγματος τὴν ἀρχὴν πεποιημένος, 

Τ]οοᾷοτεῦ. 1. ο. ὕστερον εἰς τὴν ᾿Ασίαν 
ἀφίκετο. 1ο βοθπθ οἳ Ἠῖβ οποοτπίθτ 

πι Βἱ ζοἨη ἴῃ {1ο ῬαίἩ 15 Ρ]ασθᾶ αἱ 

Έρῃεβιβ: 560 Ῥε]οτ, ποίθ 5. 

4 Ἐρϊρμαπίαβ (πσνηῖ. 2 5η.) 16ΡΥΘ- 

βεηῦς Ἠϊπι α5 {πο τιησ]εαάον οἳ {6 

Γπααϊσίηςσ ορροπεπίς οἵ ἴλο Αροβί]ος 

1η πο Αοἴβ απᾶ Ἠρίβί]ος {ο {1ο (Οο- 

τη απ 5. απᾶ ἄαἱαίαης. ῬΠμ]αβίτίας 

(16Υ. 36) {αϊκος {Π8 βαπιο 11π6. 

6 Ἔμο πε]]-κποππ βἴογγ οὗ πο 6Ἱ- 

οοιπ{θγ Ῥούνγεεη δύ {1 οἨη απά ΟθτγΙπί]ητις 

ἴη πο Ῥαίμ 15 τε]αίοᾶ Ὁσ Ἱτοπωας 

(01, 3. 4) οἩ {πο δυύμου τ οἱ Ῥο]γοατρ, 

ὙΠΟ ΑΡΡΘΑΤΒ Το {π6 βθαιθηοθ οἱ 

1ου ΠΒ) πατταξῖτο {ο Ἠατο {ο]ᾶ 15 αὐ 

Ἔοπποθ, πΏθη Π6 Ῥαϊα Ἠῖς υἱϑδὶὺ {ο Απ 

οείπς; ὃς καὶ ἐπὶ ᾿Ανικήτου ἐπιδημήσας 

τῇ Ῥώμῃ πολλοὺς ἀπὸ τῶν προειρημένων 

αἱρετικῶν ἐπέστρεψεν...καὶ εἰσὶν οἱ ἀκη- 

Κοότες αὐτοῦ ὅτι Ἰωάννης κ.τ.λ. 

Ίο. Π, ττ. τ. 
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ΤῊΝ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝ ΗΕΕΕΡΥ. 

«Οετιπίῃας πτιθς Νοαπάςετ, “15 Ῥο5ύ οπθτ]οά ἴο Ῥο εοη- 

.. βΙάετεά αξ πο Ιπζεγπιθάϊαίο Ἱπ]ς Ῥούπεοη {π6 ο αάα]ζίησ αιιὰ 

{μ6 Εποςίΐο 5εοἳς. “Έἶνεη απιοηο [ῃ6 αποϊεηί», μΠ6 845, ΄ ορροβ!έθ 

τοροτίς τοβροοῦίησ 815 ἀοοίτίηθς Ἠανο Ῥθ6υη σῖνεη ἤτοπι ορροςῖζα 

Ῥοϊηΐβ οὗ νΙενη, βοοοτάἶησ ας {Π6 (ποβύϊο ο {π86 ο) αάαἰζίπς εἰεπιοπί 

Ὑ85 ϱχο]αβινε]γ 1ηδἰϑύθα προπ: απἀ {πο ἀσραίο οι {Π15 Ῥοϊηύῦ 

ηα5 Ῥεεη Κερῦ τρ εγεη {ο πιοάθγη 6Πηθ. ΤΠ Ρροϊηῦ οἵ οἶτο- 

ΠΟΪΟΡῪ {οο Οετιπίῃαςδ πΙαΥγ Ῥε τεσατάεἆ αξ τερτεσεηίίησ {86 Ῥτῖῃ- 

ΟἸΡΙΘ ἴῃ 105 {γαης]ίοη {τοπα ο αάαίςδπι {ο Οὐ ποβυϊοίβυη ἡ .᾽ 

ΟΕ Γι Φυάδίβιη πὸ ἀουθὺ Ώας Ῥεεπ οὐ ση ο οπθεγίαϊπες. 

ΤΈ]ιο στο ΟΠΙΠαςίιο ἀοείτῖπς αδοτῖρθά {ο Ἠϊπι”, εγεη {λοισ]ι 

16 ΤΙαΥ Ἠανο Ῥοεη οχασσεταθεά 1Π ἴλμο ταρτεςοπίαθίοης οἱ α- 

Υ6Ι56 τ ΘΒ, 64ηπ ΟΠΙΥ Ὀ6 εκρ]αῖπεά ὮΥ ἃ «6.158 οΥἹρη. Ἠ]ς 

Θοποθρύϊοη οὗ ὑπΠ6 Ῥεηεοη οἵ ΟἨτιςί Ίνα Ββριοπ1{6, ἴπαί 15 ο αάαῖς, 

1ῃ 15 π]αῖηπ {οαίατες”. Ηθ 15 5814 ΠΙΟΓΘΟΥΕΥ {ο ανα επ/{οτοθά 

{86 τ]{ε οἵ οἰτοιπησϊδίοη απᾶ {ο Ἠατο Ιποι]σαθεά {πο οΏδαγναποθ 

οὗ βαρραίης”. 1 15 το]αίεὰ αἱδο ὑμαῦὺ {πο ΟστιηίΠΙαἩς, πἰκ ἴπθ 

ἨΡΙοπ1{65, αεοερίεὰ {86 (πἈο8ρε] οἵ δὺ Μαϊίμενν αἱοπεῦ. 

Αὐ {μα 6απ1θ {1π]θ, 1Ὁ 15 8811 Ὦ} απ αποϊιεπὀ τετ ὑπαῦ Ὠῖς 

α4μοατεποθ {ο ο πάαϊδηι Ίναδ οΠΙγ ῬαταΙς, Τμις Ἠπιήαοη 15 

ἀοαρί]οςς οογτθοῦ. ΑΦ (ποβῦο Ῥτποῖριο5 αδδετίοά {Ποεπιδε]νος 

ΤΟΥΘ «ΙδίΙΠποί]γ, Ῥατο ο απάαἴδπι ποσθδρατΙ]γ 5αβοτεά. ΑΙ ος πεατΙγ 

811 ἴμο θυ] (ποβίο Ἠεταβίθς γγοτα ο ιάαίο; απά {ος ἃ ΈπηςῬ ἃ 

οοπιρτοπαῖςο γγας εβοοίαά πΠΙοἩ Ιπγο]νεά 1πογθ ΟΥ 1655 ο0Π6ΘΒΡΙΟΠ 

οη ΘΙ ΠΟΥ 5146. Βαὺ {Πο αἰήππαίο ΙπουπιραδΙ ΡΙΟΥ οἵ ὑπ πο 

δῦ ]εησίῃ Ῥθοδιηθ ον]ἀεηί, απάἆ ἃ Ῥτοσατίοις αἱαποο τας οϱχ- 

εμαπσαᾶ {οΥ απ ορεΏ απίασοηῖςῃ. Τμ πα] τεδα]ῦ Ἠονενοτ 

πας ποὺ τοασ]οά {11 νο π]άά]ο οἵ Πο 5οοοπά οδηθΙτΥ: απά 

τηθαΠΥΗΙΙ6 16 ν/α5 ἃ πθδίοη {ο γ]αῦ οχίεηίύ ο πάαἴδΠῃ γγαδ Ῥγ6- 

1 ΟἸμιγοῖ, Ηἱείογή τι. Ῥ. 42 (Βομηϐ βἰαεπιοπίς οὗ {λες πτίδετς πγοπ]ά ποῦ 

ΤγαἨς.). Ο8ΥΥΥ τηΠΟἩ υοαἰσηῦ ἴπ,ὔποιηρείνος: Ῥαῦ 

3 560 {86 ΓΠὶἱαίοφιο ο ἄαΐι απᾶ ἴῃ 0Πὶδ Ιπβίαηορ Τ]6γ 8το τοπᾷοτοᾶ 

Ῥγοεϊις ἴῃ Ἐπαδεο. Η. Ε. ΠΠ, 28, Ὠϊο-  Πϊση]σρτοναβ]ο Ὦγ {π6 Κπόνῃ σαπᾶαῖδηι 

πγρίας οὗ Α]οχαπατία, 10. γα. 25, ΤἨθ6ο- οὗ Οετιπίιας. 

ἀοτοῦ. 1. ο., Ααραξδίπ. ΠΩ. 8. δ Ερίρηαν. Ηωώτ. ΧΧΥΪΪ. 5, ΧΧΣ. 14, 

3.566 ὈΘΙΟΥ͂ Ρ. 111- Ῥηήαξδίχ. Ηων. 36. 

4 Ἐρίρῃδη. Πωΐ. καν, 4, 5, ΡΗ]- 6 Ἠρίρμαν. ΠΥ. Χαν. 1 προσέχειν 

Ιαβα. Ηαγ. 26, Δαραδήπ. 1.6. Πο τῷ Ιουδαϊσμῷ ἀπὸ μέρους. 
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Ραγαᾶ {ο πια]κο οοπΠοθβδίοης {οΥ {16 οίκο οἵ {Π15 πουν α]]γ. Ένει 

ιο 6 υ 18} Ἐϊδεεηπθς, α5 Ίο Ώανο 56οη, ἀερατίεά {ποπ {116 ογί]ο- 

ἄοχ Ῥοβίοη 1π {πΠ6 ππαζίετ οἵ βϑουιποθβ ; απά 1 νο Ῥοββερεεά 

{α]]εΥ Ιη{οτπιαίΙοηΏ, Ὑ6 5]οι]ά ῬτοραὈΙγ Επά {ἴ]ιαῦ ἴΠογ πιαᾷο 

ΟΕ υο (Οοἱοβδίαη Πετγαίῖος 

Ἡς ΘΔ ΟΠΙΥ {οτπι α οοπ]θοίατε, Ῥαῦ ἴ]ιε αησε]ο]οσγ απᾶά απ- 

σε]ο]αίτγ αἰὐτιραίθᾷ ο ποπ Ῥοϊηπό {ο ἃ {ατίλετ βίαρ ἴῃ ἴο 

5816. «ἀΙτθοῦΙοῃ. ΑΦ πθ ρᾶδς οπι Ποπ {ο ΟετΙπί]τις γνθ αγ 

πο Ίοησαι Ἰο[ῦ ἴῃ ἀοαὈί; {ο ο (πορίΐο οἰεπποπί Ίαβ οἰθαχ]γ ἄποςίῖο 

φαϊπεά ἴμο αδοεπάαηί, ἴΠοισ] 16 Ίαςδ ποὺ γεῦ ἀτίναη 1085 τῖναι ο. 

οαῦ οἱ {π6 Πε]ά. Ίπνο ελατασετῖκίίο {εαίατος [ἢ Ἠ]5 {αασβίης 115: 

εδρεοία]]γ ἆεδετνε οοηβιἀεταδίοΏ, θοῦ ἃ5 ενἰποῖηςσ ἴῃο (επάςπογ 

οἵ 'Ἠ15 ερεοπ]αθίοης απά α5 {Πτονίης Ῥασ]ς Πο] οη {πΠ6 πούϊοθβ 

η {με Οο]οβδίαπ Ερϊςί]ο. 

9011 Ίαγσεγ οοποθβΡΙοΏς Πατ {Ππῖς. 

1. Ἠ1δ ΘΟΒΙΠΟΦΡΌΠΥ 15 οβδεη{]α]]γ (ποριο, Τηο στοαί Ῥτο- τ: Ηἰϑ5 

Ῥ]οῦα οἱ ογθαίΊοη Ῥτοδεπίεά 10561} {ο Ἠϊπα ἴῃ ὑπ6 ΒΠΠΘ αβροοῦ; ο. 

δα ο βο]αΙοη ΠΟ Το οΏετεά νγας σεηετίσα]Ιγ {ο ραπιο, ο 

πο Μοῦ], Ὦο αβδοτίεά, Ίνα ποὺ πας ὮΥ {πο Ἰ]σῃοδί (οα, 

Ῥαῦ Ὦ7 απ απσα] ου Ῥοψοετ {ασ τοπιονεά Τοπ, απά Ἰσπογαπί οἱ, 

ὑπ|8 Βιρτεπιο Ῥεϊπο'. Οίας Δα ΠοΥ 168 ἀεσοτρίησ Ἠϊ5 508- 

στα 5ρεαΚ πού οὗ α βΊπσ]ο Ῥοψοτ, Ὀαύ οἵ Ῥοψατς, α5 ογθαθῖησ 

ιο απ]νοτεο”: θα 811 811 τερτοδεπί {118 ἀεπα]ιτσθ, οἵ ἔ]ιοσο 

1 Ίτοη. 1. 26. τ “ΝΟ; ἃ Ῥτίπιο Ώθο 

Ιαοῦαπι 6556 ππππᾶππη ἀοοπῖόδ, βοᾷ ἃ 

γισίαϊο απαάατη γα]ᾶε 5εραταία οὐ ἆ1β- 

{απίο 80 θα. Ῥτϊποϊρα{βίθ απ εί επ- 

Ῥου ππίνεχρα, οὖ Ισποχαπ{θ θα] απ] δῦ 

Βαρεγ οπηπία Ώοεππ}):; ΗΙΡΡΟΙ. Ηωῶτ. νἱῖ. 

33 ἔλεγεν οὐχ ὑπὸ τοῦ πρώτου Θεοῦ γε- 

Ὑονέναι τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ δυνάμεώς 

τινος κεχωρισµένης τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα ἐξου- 

σίας καὶ ἀγνοούσης τὸν ὑπὲρ πάντα Θεόν, 

ΣΧ. 21 ὑπὸ δυνάμεώς τινος ἀγγελικῆς, 

πολὺ κεχωρισμένης καὶ διεστώσης τῆς 

ὑπὲρ τὰ ὅλα αὐθεντίας καὶ ἀγνοούσης τὸν 

ὑπὲρ πάντα Θεόν. 

5 Ἐβειπᾶο-ΤετίπἩ. Η ων. 3 'Οαπροστα- 

[65 Ρταρὔοτεα Ώατιο ὑπ11 βθοίδτη : Όπαπα 

6556. αἰοιν νἰτίπίθτα 1) βαρεγίογῖρβ 

Ῥτϊποϊρα]ετα, ϱΧ Ὦδο Ῥτο]αίοβ ΑΏΡεΙοΒ 

αἴᾳπο ΥΙχίπ{θΒ, ἆποε ἀἰδίαπίεςβ Ίοπρο ἃ 

ϱαρετίοτίρας νΙτπ αραβ παπᾶαπα 1βίαπα 

ἴῃ Ἰπ{ργιοτῖρας ρατραβ οοπάΙᾶ(ββο... 

Ῥοβύ απο Οετιπίμας ἨΠαγεβσοας οταρί{, 

ΒΙΠΙΗ8 ἄοσεπβ. Ἀατη οὖ 1056 παπά τη 

ΙπβΙ(πίΙπη 6556 αὖ 1115 αῑοιε): ἨἩρί- 

ῬΠαἨ. Ηωτ. ΧΧυ "1. 1 ἕνα εἶναι τών ἀγγέ- 

λων τών τὸν κόσμον πεποιηκότων ; Τ19θο- 

ἀοτεῦ. Π. Ε΄. Ἡ. 3 ἕνα μὲν εἶναι τὸν τῶν 

ὅλων Θεόν, οὐκ αὐτὸν δὲ εἶναι τοῦ κόσμου 

δημιουργόν, ἀλλὰ δυνάμεις τινὰς κεχω- 

ρισμένας καὶ παντελῶς αὐτὸν ἀγνοούσας; 

Απρτιβίϊη. ΠΥ. 8. ΤῊ οπο 5ἐδίθιηθηῦ 

15. αὐ ποοοποί]αβ]ο τ ἢ {Π6 οἶμον. 

ΆΑπποης ποθ δηρ6 15 Ὦγ ὙΠΟΒ6 Ἱπβίτι- 

τηθυ αν [Π6 πποτ]ᾶ τγὰβ οτεαῖοᾶ, 096- 

ΤΙ Πτι5 ΡΡΘΔΥΒ {ο Πᾶγθ αββὶρπεᾶά 8 

Ῥοβιθίοη οἳ ῬΡγδθπ]πεπησθ {ο 9Π6, ΝΟΤΗ 
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ἀαπ]ῖιχσος, α5 Ἰσποτγαπό οὗ ἴπο αὐκο]αίο ἄοά. Τὺ 15 πιοτθονθγ 

ίαζεά ἰλαῦ Ἡο Ἰε]ά {π6 ἸΜοβαῖο Ίαν {ο πᾶν Ῥεοῃ σἴγεη πού 

Ὦγ ἴΠο 5αρτεπιθ ἀοα ἨΗπηςε]Ι, Ῥαῦ Ὦγ ἐλῖς απσε], ος οπθ οί 

0Π 656 απησεἶ5, 0 ογθαίεά {πε ποτ] Ἅ. 

δᾶ οΟπε-  ΤΈΤΟΠΙ πες ποῖῖσοες 16 15 Ρ]αϊΐη λα απσε]ο]οσγ δα απ 1πι- 

μα  Ῥοτίαπό Ῥίασο ἴῃ 5 ερεοι]αίοης5; απἀ ἰλαί Ἡς επιρ]ογεά 16 

{ο αχρ]αῖη {ο οχΙςίεποο οἱ 601] βιρροβθαά {ο Ῥο Ιηπετεηπύ ἴῃ 

ἴμε Ῥηγρίσα] σου], ἃ5 νγε]] ας {ο αοοοιπί {ου ἐπ6 Ιπιρετίεοθίοης 

οἵ λα οἱά ἀιδερεηδαίοηῃ. ΤῈ «τοπιοίε ἀῑδίαπες” οἵ Πῖ5 αησε]ῖο 

ἀεπ]ῖπχσς {Τοπ {Πο 5αρτεπιθ (οά οαἩ Πατά]γ δε εχρ]αϊπεά εκ- 

οερύ οη {με Ἰγροί]μεςίς οἵ 5μοοθδδῖυε σεπεταίΊοη5 οἵ {Πεςο ΙΠίε- 

πιεβΙαΐο ασαποῖθ. Της Ἠῖ5 φοἸαίοἩτ 15 {λοτοισβΙγ (ποβίῖο. 

Αὐ ἴ]ο 5απηο Ώπηςθ, α5 οοπἰταςίεἁ πιῇ Ἰαΐετ απά πηοτο 5ΠατΡΙΥ 

ἀεβπαᾶ (πορίιο ΒΥΡίΕΠΙ5, ιο «πάαΙο ογΙσῖηῃ απά οοπηρ]εσῖοη οὗ 

Ἠ]5 οο5ΠιοσοηΥ 15 ορνίοις. ΗΠ! Ιπίεγηπιεζ]αίε ασεποῖθς 511] τα- 

ἰδ ἴἩα παπηθ απά ἴῃΠο Ῥρειςοπαίγ οὗ απησαίε, απά Ἰανο ποὺ 

γεῦ σῖνεη γΑΥ {ο {λος5ο νασιθ Ι4οα]{165 ἸΥΙΟΜ, ἃ5 επιαπαίίοης 

Ληροϊς οὗ ΟΥ ΒΟ, {οοἰς {Πεῖτ Ῥ]ασο 1η Ἰαΐοχ 5ροοι]αίίοης. ΤῊ 5 έπεοτγ 

ες πάς Ἰ]η]κοά οη {ο ἐ]ο 8Ώσε]ο]οσγ οὗ Ιαΐογ ο πάαϊσπι {οαπάθα οἩ 

ο ο ἴμο απησε]ο αρρεαταποθς5 τϑοου θα 1Ππ {πο ΟΙά Τοεδίαπιεηέ παι- 

ταΏνο. Απά ασαϊπ: ν]]]ο ]αΐεγ (ποβίιος τερτεδεηί ιο ἀθτη]- 

ατσθ απᾶ σΊγοτ οἱ {Πε Ίαν α5 απἰασοπ]δί]ο {ο ἴπο 5αργεπις απ 

σοοᾷ ἄοά, Οετιπίῃαςδ ἆοαες ποῦ 5ο Ὀογοπά Ῥοβπ]α το 15 Ισηο- 

ταηΏς6. Ἠο πεηί α5 [αχ α5 ηο οοα]ά πιςπουὺ Ὀτεακίπσ εη{Ιτε]γ 

πὰ ιο ΟΙἹα Τοδίαπιεπί απά ααπάοπίηςσ 15 ο αάαϊο θἴαπαῖησ- 

στοαπά, 

0ος Τη {Π656 ταρροοῦς Οεππί]ας 15 {ο Ῥτοροτ Ἠπῖς Ῥείνγεεη {λα 
Ά Ἠπκ ο τ. « - Ξ Ε 
ἔσϑθα νο Ιποιριεηπί σηοβίς οἳ ἴμο (ὐΟ]οββίαῃ Πϑγθῦϊοβ απά ἴπο πιαίζιτα 

Οο]οβαῖαι σῃοφὶς οὔ ἴλο 5οοοπᾶ οδθηΐασυ. 1η {πΠ6 Οοἱοβεῖαη ορἰδα πα 
Ἠετοεςβγ δὰ 8 Ἄ 
Ιηΐοχ ἄποβ- 5.11] Ὀγοαί]ιο {Π6 αἴπιοξρηετο οἵ «ΓΘ 15 ΔΠΘΘΙΟΙΟσΥ, ΠΟΥ 15 {μετα 
{1 ΟΊ 51η. τας 9 ης 

ΑΏΥ ἴπαςο οἱ {μα Φοπ οὗ Ἰαΐετ ποςαςϊκην”; Ὑη]]ο γαῦ 5ρεοι]α{]οἩ 

15. 5ο αχ αἀναποες θλαῦ {ο απσοἰς Ἠανο απ Ἱππροτίαπί βαποίῖοπ 

Ἡο τοσαχᾷοᾶᾷ αξ {πο ἀαπιπγσο ἢ ἃ ΠΩ. ΧΧΥΙ, 4. τὸν δεδωκότα νόμον ἕνα 

αρεοῖα] ΒΕΠΏ56 απᾶ ππάςς Ὑ]οτα ἴἩθ εἶναι τών ἀγγέλων τῶν τὸν κόσμον πε- 
οἴ]θιβ ποτ]κοᾶ; 5εο Νοεαπᾶςτ Ο/γε]ι ποιηκότων. 

Ηδίοτη τι. Ῥ. 43. 31 απ. αὐ απαυ]θ {ο 566 8ΔΠΥ͂ 

1 Ῥβοιμάο-Τετυ. Ἱ. ο.: Ἑρίρμαπ.  τεῖετοποῬ {ο {πο ἀποβίϊο οοποθρίίοη οὗ 
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ἴῃ οκρ]αϊηίησ ὑΠ6 πηγδίατίες ο Ίο ογθεαξίοη απᾶ σονογηπιοπ 

οἱ ὑπ6 ποτά. Όπ {π6 οἴμοι Ἰαπά 16 Ὠαςδ ποὺ τθασομεά {ῃ6 

Ῥοϊπῦ αὖ 10 πο Ηπά 1ὖ ἴῃ Οετιπίμας. (ποδίο οοπορρΒοηΒ 

τοβρεοίῖης {Πε τε]αίῖοη οἵ ἴμε ἀεπη]ατο]ο ασεπογ {ο πο βρτεπιθ 

Οοα σου] αρρεατ {ο Ἠαυο Ῥαβδεά {Πτοισ] {Ἠτες βίασθθ. ΤΗΙ8 

τε]α[ῖοη γγαςδ τερτεδεπίεά βταῦ, ἃ5 Ἱππρογίθοῦ αρρτεοϊαζίοη; ποχῖ, 

85 πίτα Ισποταπσθ; Ια5081Υ, α5 ἀῑτεοί απἰασοηϊδτη. Το 5οοοπἀ 

απά (μ]τά ατα ἴ]ιο ςαπάϊπσ ροϊηΐς οἵ Οαετιπίμας απἆ οἱ {με Ιαΐαι 

(ποβίῖο {θεασμετς τοβρεσΒνεἰγ. Το Ἠνθί πα ῬτοβαβΙγ ιο 

Ῥοβίθίοη οἵ ἴπο (Οοἱοβείαη {αἱ {εασῃπει. ΤΠε Ἱπιρετίεοίίοης 

οἵ ιο παίιτα] σου], ἴλπεγ πγοι]ά πτσα, Ίετο ἀπ {ο ιο 16 

οαραο1ῦ]ος οὗ ἴμεςο αηΏσαΙς ο Ὑ]οιη ἴμο ἀεπατσῖο νποτῖς γγας 

εοπηπη] 644, Δ πα {ο {Π|611 Ἱππρετ{εοῦ ΑΥπΙραΠΥ τὺ ἴπο ΙΡΤΕΙΠΘ 

σοά; Ῥαΐ αὖ {πΠ6 6απΠθ πιο 116Υ τηϊσηίύ ΠΟΥ τεοεῖνθο ΥΥΟΥΡΠΙΡ 

85 ΠεάΙαῇοτ5 Ῥοεύπεοη (οᾷ απά πιαη; απά Ἱπάθεά ἨαππαπΙίγ 

Βο6π]αᾷ 1Π 105 Ὑγεα]ηθβς {ο πεθὰ {Π6 ΙπίεγτνεπίΙοη οἱ 80Π1Θ 5ΠΟΠ 

Ῥεϊησς 1655 τεπηοίο {Τοπ1 10561{ {πη ο Ἠϊσῃεςδύ Ἠθανεῃ. 

2. Ασαϊη ἴμο (ΟἨμγιδίο]οσγ οἵ Οετιηίῃμας ἆθβετνεβ αἰίαπίΙοη 2. Ἠϊε 
5 : : ο Ομτ]ρίο- 

Ποια {Π15 Ῥοϊπέ οὗ νιούιγ. Ἠετε 81] οἆτ δα που 165 ατα αστθεᾶ. ον . 

Α5 ἃ ο ιάαϊπεν (θυ. Ἠειά πι Πο ΠριοπΙ{αος ὑπαὺ «6518 

Ίγα5 ΟΠΙΥ {ο 8οη οἵ /οδερΏῃ απἀά Ματγ, Ῥοτη 1Π {Π6 παίατα] Ἰναγ. 

Α5 ἃ (ποββο Ίο πιαϊΙπίαϊπεἁ ἴλαῦ ὑπ6 ΟἨτιδέ Ηγεί ἀοεοσοπάθά 1π 

{86 {ογπι οἵ ἃ ἆονε οἨ ὑπ6 οατρεπ{οατ5 8οη αἲ Πὶ5 Ῥαρίσπις ἰλμαί 

Ἠο τονοαἰοᾷ {ο Ἠϊπι ὑπ6 απ]πονη ἘΕαίμοτ, απά πγοτκεά πηῖτασ]ος 

ἵητοισῃ ΠΙτη: απά {ἐ]λαῦ αἲ Ἰεησίῃ Ἠθ ἰοοῖς Η15 ΒισΙί απ 1είῇ 

Ἠ1πη, 850 ὑλμαίῦ «6515 αἶοπο οαῄογοά απἀ το5ο, Ἱη]]ο ὑπ6 Οητιςί 

τοιηβΙπεά Ἱηραδθιρ]θ’. 1Τυ σπου] αρρεαγ 8150, (ποασῃ μις 15 

Δ «ὤοπι ἵηπ 1ο Ῥαββασθςβ οἱ ἴ]ο ἨΝαι 

Τοεβίαπαθη{, ν’ΠΙοἩ αγθΞΟΠΙΘΠΙΠΙΘΡ αποίραᾶ 

ἴῃ ϱπρροτί οὗ {1185 νῖοι, 6. 5., ὮΥ Βατ 

Ῥαμΐως Ῥ. 425, Βυγίοῃ ΤιοσίιιγεΒ Ὁ. 111 

Β6. 

1 Ίτρη. 1: 26. 1, Ἡϊρρο]. Ηωγ. ΥἹΙ. 

33, Χ. 31, ἨἩβρίρῃαη, Ἠωγ. παν. 1, 

ΤΠοεοᾶοτεῦ. Η. Ε΄. 11. 3. ΤΠ9 αχσι- 

τηθη{β ὮΥ πνμΙςὮ ΤΗρΕίαβΒ (ἀποδίϊοίςπιιις 

ὮΡ. 245, 258, η Ἐπβεῃ τὶ. «ἀπΙΡε; 

Φιιεϊζοπιλιγἰ εκ ἄεδ Ιρίρ]ιαπίο Ὁ. 11δ 

54.) αἴεπιρύς {ο ποπ λμαί Οετιπίπαβ 

ἀἱᾷ ποῦ β5οραταίθ πο Ομ ἴτοπι 

16818, απᾶ ὑμαὺ ΊΤοπαΠβ (πα ϱπΏεθ- 

απεπί απἴΠοτβ οοργίης Ἠϊπι) Ίανο 

ΨτοηβΙγ αὐιτ]ραίθᾶ {ἴο {815 Ἠοτεῦίο 1ο 

{πεογίθβ οἳ αἴθ (πΠοβίΙ68, β6οπα 1πβ[- 

Ποϊοηπῦ {ο οπ{παίσῃ {π686 ἀἰτασῦ 5ἰαΐο- 

πηθη{. Τὸ 15. πποτθ Ῥτοβαβ]θ {]αί {ο 

Αγβίοπι οἱ Οσγιηίηας αποπ]ά Παγο αᾱ- 

τηϊ θα βοπιο {οταῖση ε]οπιεπ{Ββ ποῦ Τοιγ 

οοπβ]βζεπό πὰ ἨΙβ Φαάαῖο βἰαπαίης 

109 
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ποὺ οετίαῖη, ὑμαὺ Ώο ἆρβοτιρθά {ῃ15 το-α5οθηδίοπ οἱ ἐμ ΟἨτὶδί α5 

α τεύιτη ΄{ο Η15 οὗ ῥίεγοπια)., 

Αγρρτοβς]ι Νοπ 16 15 ποῦ οἶεατ {τοτα δῦ Ῥαα] Ιαπσαασο ας ορίηΊοηΒ 
{οπατᾶς 
Οετίπίαα 86 Οο]οβδίατ Ἰετείῖος Ἠε]ά τεερεσξῖης {Πο Ῥθίδοη οἵ οἳσ Τμοτά; 

ποτε Ῥαῦ πο πιαγ βα{ε]γ α55απῃο {λαί Το τοσαγάοά {ποδια ας Ιπαάεφπαίθ 
Οοἱοβίαι απά ἀοτοσαίοτγ. ΤῊΘ επηρ]ιαδίς, τι πΠΙὮ 6 αβφετί ἴπο 

Ἀριοσ.  θΜογπα] Ῥοΐης ἃπα αἈκο]αία πογεταϊσπ{γ οἵ ΟἨτῖδέ, «απ Πατά]γ Ὀο 

εκρ]αϊπεά ἴῃ αΠΥ οἴμετ αγ. Βαὺ Ἱπάϊνιάα] εχργερεῖοης ἐεπιρύ 

ας {ο οοπ]εείατο {Παῦ ο βαπ1ο Ίάεας Ίπογο αἰτεαάγ ΒΠοαίίηπσ ἴῃ 

Όλο 811, ΠΙΟ αἰππαίζεΙγ ἰοοῖς {οτπι απά οοηβἰδίοπογ ἵη {πο 

ἰεηδίς οἵ Οετιπίμας. Τῆας, θη Πα τεϊζεταίος ἴ]ιο 5ἰαξεπηεηό 

ὑμαῦ πο ω]ιοίς Ῥ]ετοπια αρίἀάες ϱεγπιαποπέῖη ἴθ ΟἨτὶςί”, Ίο 

γγου]ά αρρεαχ {ο Ὄε {αοι]γ ταβαπσ 8οπηθ οΡρίπΊοη ὙΠΙο] πωαῖη- 

ἰα]ηθά οπΙγ πιπίαθ]ο απ Ἱπιρετίεοῦ τε]αίίοης Ῥείπθεη {π6 πο, 

θη ασαῖη Ἰε 5ρεακς οὗ ἴ]λε ἴταο σοβρεΙ Πτεί {αασ]ῦ {ο {π6 

(οἱοβδίαης α5 {πο ἀοοίτίηο οἵ «λα ΟἨτίςέ, 6υεη «655 ὑπ6 Τμοτά ὃ» 

Ἠ15 Ἰαπσπαασο πηϊσΏί 8εοπῃ {ο Ὀ6 ἀῑτοοίεά ασαϊηςῦ ἔλπο {σπάςπογ 

ἴο βΒεραταίο ὑῃ6 Ἠδαγεπ]γ ΟἨτικύ ἴτοπι μα θαυ ΠΥ «6518, ἃ8 

ὑπουῦρῃ {Π6 οοΠπηεχΙοη ΕΘ ΟΠΊΥ ἰταπβιθηῦύ. θη Ια5ίΙγ Το 

ἀννε]] οη. {Π6 σσουκ οὗ τοοοποϊ]αίίοη, α5 Ὑτουσλέ “ἑμτοαση {λα 

Ῥ]ουά οἵ ΟἨτικς ογο55 “1π ο Ῥοάγ οἵ Ἠϊ5 Ποει {Ἠτοισί 

ἀθαίμ! τ πιαγ Ρρετ]αρς Ἱπίεγ ἐλαῦ Ίο αἰτειάγ «ἀἰδοεγπεά ἃ 

ἀΙδροδίίοη {ο Ῥιίς αδιἀο ΟἨτὶκῦς ραβδῖοη α5 ἃ 5ἐαπιρΗησ-Ρ]ος]ς 

ἴῃ πο ναγ οἵ Ρ]]οβορῃῖσα] 

Ροϊηί, ἔπαη {]ιαξ {μοβο ππ]{οις5 ϱ]οπ]ᾶ 

Ἠατο Ῥεετ πηεΙη{ογπιθᾶ. ΤΠοΟΠΒΙΡΙΕΠΟΥ 

ΨΔΒ ἃ ΤΕΟΘΒΞΑΣΥ οομ(Ποη οἳ σπάαῖο 

ἀποβῄοῖβιη, ἜΠο ροῖπὲ Ἰοπετοτ 18 

οοπιραχαΜΊτεΙγ απϊπιροτίαηξ ἃ5 α[εοῦ- 

1ης ΤΙΥ ΤΠ 1 ῬΏροςο. 

1 Τνεπερας (11, ττ. 1), αξίοτ βρθακίησ 

οἱ Οειπίμας, {πο ἈΝΙοο]αΙ{ίβη5, δηᾶ 

οὔ]16ΥΒ, Ῥτοσθαᾶς «ποπ, απεπιπάπιοᾶπτα 

111 ἀἱσαηί, αἱξετατη ᾳπ1ἆσπα ξαὈτίσβ{οτθτι 

ἀ.6. ἀαππϊατραπα), α ατα απζεπα Ῥαΐτοτα 

Ῥοπι(η1: οὖ αΠπατα απἰᾶσπι {αὈτίοβξοτϊβ 

ΆβΜπτη, αἱίετατη Υετο ἆθ βπρετίοτίραβ 

Οτ]δέαπα, ᾳποπι οὖ ἹππραββϊὈΙΊθγα Ῥοτ- 

ΒΕΥΕΙ8856, «ἀεξοεπάθηίεπι ἴῃ ἆθεππι 

ΒΠαπα {αὈτίοςβοτϊς, οὖ Ι{θγιπη γευοίαξξο 

τε]σιοι. Της τερατάεά, ἴπο 

ἔπι πι Ῥ]ετοπια. Τη9 ἀοοίτίπθ 18 Ρτ6- 

οἶξεΙγ ὑμαὺ ΜΟῚ Ἡθ Ἠα5 Ῥε[οτο 88- 

οτἷροᾶ {ο Οετίηίμτβ (1. 26. 1), θαΐ ἴ]θ 

πηοάθ οὗ βἰδίθιηθηῦ τηαΥ Ἠατο Ὄεεη 

Ῥουτοπαά τοπ ἐπο ΝΙοο]αϊίατπς ος 1Πθ 

γα]επΙπΙαηβ ΟΥ ΒΟΠ1Θ οὔΠεχ Ιαΐετ ὅποβ- 

1οβ. Τ]εχθ 18 Ἡοποτετ πο Ἱππρτοραρί- 

1 ἵπ ο βαΏροβίίοη ὑμπαὺ Οετίπηαβ 

πδθᾷ {πο ποσὰ Ῥίετοπια ἵπ 018 αγ. 8360 

{86 ἀείθο]ιοᾶ ποίθ οη πλήρωμα Ὀθίονε. 

2. 1. το, 11. ϱ. 5866 ΔΌΟΥΘ Ρ. 100, Ποίθ 2. 

Οµ {ο ἔοτοῬ οὗ κατοικεῖν 866 {86 ποίθ 

ΟἹ [86 θατ]1εσ οἱ ἴ]ιθ {πο Ρ8858Ρ6Ρ. 

ὃ ἢ, 6 παρελάβετε τὸν Χριστόν, Ἴη- 

σοῦν τὸν Κύριον. 

4 1. 20, 22. 
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ΑΡροβί]ο5 Ἰαησαασο σαΐπς5 {ογοο απά Ροῖϊηί; ὑλοισ]Ώ πο 8ύΓ056 δῇ 

ϱο Ἰαιά ον εχρ]απαίίοης ΥΙΟ] ατο 80 ]αγσεΙγ οοπ]δοατα]. 

Ῥαί 1 850, ἴπο νετ σαεπετα]Πῦγ οἱ ἢ15 Ἰαησαασθ 5ΠΟΥ5 {]ιαί Τ]ο ἄπος- 

ἔ]νορο βρεοι]αίίοης ατα 5011 νασαο ἃπα Βαούπαης. ὙΠ ἀη- απ 

{ογοπςθ ΠΙΟ] 5εραταίες ἴμοςο Ἠογοί]ο5 οπι Οθτιπίμας ΤΙαΥ Ῥε ο πα 

πιηφιτοά ὮΥ {ιο ογοιίογ Ῥτοοϊρίοη απ ἀἰτθοίποςς 1Ώ {ο Αγο- ππἆονο- 

βίος οοαπζεγ-ςἰαζεπιεηξ, ας Ίο ἵπτη {ποπ ὑπ6 Ερὶδί]ο {ο {π6 ο. 

Οοοβεῖαπς {ο ὑπ6 6050Ρ6] οἱ ού ἆομπ. Τη {Π15 ΙΠπίετναΙ, εχἰοπά- 

Ίπσ ΟΥ̓́Θ᾽ ηΘαΤΙΥ ἃ. απατίετ οἵ ἃ. οεηίἩτγ, δρεοπ]αίίοη ας ἴακεπ 

ο ἀθβη]Ιίοθ 5Ἠαρθ. Τ]με εἰοιπεπίς οἵ (ποβῦο /ΊΠθοιγ, Ισ] 

π/θτθ Ὀθίοτο Ἠα]ά ἵπ βοϊαύοη, μα πιθαπγγη1]ε ογγδία]]ιζοᾷ δοιὰ 

ἴπαο {αοῦς οὗ ἴμο (Ἀοδρε]. Ὑεί 501} νο 56επω ]αδήῃΠαες, ενεη αὖ 

πο Θατ]1εγ ἀαΐθ, ἴῃ βρεαἰίηπσ οἵ ἴποδο σεηοτα] 1άθας α5 (πορίῖο, 

σιατάϊησ Ο1186]Υο65 αἱ ο 64ΠΠθ {πιο αφαϊηςί πηϊβαπάοτείαπάΐηπσ 

ΜΙ {λα ἰπγοίο]ά οαιί]οπ, ὑπαὺ τ Ἠθτο ΘΠΙΡΙΟΥ {Π6 ἴθτπ {ο 

εχργθςς {μα αιπρ]εδύ πα πιοϑὺ εἰεπιοπίατγ εοποδρίΙοης οἵ {815 

{οπάσπογ οὗ (ποισ]ῃί, απάἆ ὑπᾶὺ πο ἆο ποὺ Ῥορύπ]αίθ 1085 115 45 ἃ 

ἀϊδέποῦ ἀεδισπαίιοη οἵ αΠΥ 5εοῦ οἵ βθοΐβ αὖ Πῖ εατ]ψ ἀαῖο, 

Τῃας ΠἨπιιίαᾶ, ἴο νΙιού ὑπαὺ {πο Ὑτιτοτ οἵ 015 ορ]δέ]ε 15. οοΠι- 

Ῥαδησ ἃ (ποβῦϊο ἨΘΓαδΥ 566ΙΗ5 ἔγθθ Ποπ 411 οΏ]εοίιοπβ, γγ]]ε 10 

ΔΏΡρεατς ΠΘΟΘΒΕΑΤΥ ἰοὺ οχρ]αῖη Ἠϊ56 Ἰαησαασο; απᾶἆ οετίαΙΠΙγ 1 

4ο8ς ποῦ, α5 15 ΒΟ ΘΕ] ΠΊ65 Ἱπασίησς, Ῥίασθ αΠΥ Ἱπουροη 1Π [Πο 

Ἱαπᾶς οἵ {Ποβο πο σου] απδα]] ἴ]ο οατ]Υ ἁαΐο απά Αροδίο]ο 

αα{Πογ5Η1Ρ οὗ {Πο ερ!ὶςί]ο. 



ἘΠ 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΝ ΑΝΡ ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΊΕ. 

ο. 1ΤΗΟῦΤ Πιο Ρρτεσθάἴπς Ιηνεςσαίῖοη 868 {εασμῖησ οἱ 015 

πα εριβί]ο νου] Ῥο νετ Ἱπιρεγίεοῦγ απάειδίοος; {οι 165 

ἨθοθΣδαγ. ᾷΙτοσίΙοη γγας πθοθβδατΙΙγ ἀείογπιῖηεά Ὦγ {πο οοσαδῖοη υ]ῖο] σανο 

το ἴο 16. ΟπΠΙγ πΠαη Ίο Ίανο οπσο σταθρεά {π6 παίατο οὗ 

{π6 ἀοοίτῖπο γΥΠΙοἩ δὲ Ῥαα] 15 οοπηῬαίίησ, 4ο νο ροτοθῖνε ὑπαῦ 

ΘΥΘΙῪ 5οπίθπσθ 15 ΙηδΙποί ἢ 19 πα τηεαπ]ης. 

πιο εττοτΕ ο Ἰαναο 56εη Ό]ιαῦ ο 6ττοτ οἱ ὑπ6 Ποτοείιοαὶ {δασς[θς Ίγαβ 

ἐμοῦ Εγγο[ο]ά, ΤΠΟΥ Ἰιαὰ ἃ [156 οοποθρίίοη ἴῃ {ῃοο]οσγ, απᾶ {πον Ἠπά 
{πνοῖο] 

.. ὃ {α]5ο Ῥαδῖς οἵ ππογα]ς. [Ὁ Ίνας Όδεῃ ροϊπίθα οαῦ αἰσο, ὑπαῦ {οδο 

τουῦ, νο ογο «]οδε]γ οοπηοοίαά {οσεί]μετ, πα ας ἐΠεῖς τοοῦ 1Π ιο 

«Ως {απάαππεπία] 6ΙΤΟΥ, {πο 1άοα οὗ τηα{ίογ α5 {Π| α,οάς οἵ εν] 

απά {μας απίασοπ]ςζ]ο {ο (ἀοά. 

ἘΠ πο Α5 {1ο πο εἰεπιεπίς οἱ {μ6 Ἰογοθίοα] ἀοοίτιπε ετο ἀετινοά 

πμ ἴο ἔγοτη {Π6 Φ4ΠΠο 8911068, 50 0Π6 ΤΘΡΙΥ {ο Ὀούῃ νψὰβ βουρῃῦ ὮΥ {ο 

Ὃ ἐμὰ ΑΡοβ]6 ἴῃ {λα βαπιο 1468, {Π6 φοποθρύϊοη οὗ {Πο Ῥϑύβοῃ οἱ Ὁ γῖβϑὺ 

ἃ5 {86 οπρ δβοϊαία τηθάϊαΐου. Ῥοεύνασι (οἆ απά ππαΏ, ἴ]ια ἵτιθ 

απά οηΙγ ταοοποῖ]ετ ΟΕ Ίθαγεη απά εατί]. 

Ῥαέ (λοισ] {αγ ατα ὑππ8 αἰήτηαίεΙγ οοπηοοίαἁ, γεῦ 16 η] 

ὍΘ ποοθβξατΥ {ος {86 Γα]]ετ απάςιοίαπάϊΙπσ οἵ ο Ῥαι] Ρορῖδοη 

{ο {α]κο ἴ]ιοπη αρατῖ, απἀ {ο οοηβιάετ ἢσϑὺ {πο ἰΠεο]οσῖοαὶ απἀ 

ἴποη ἴμο αἰ]]σα| {εασβῖηπσ οἵ {Π6 εριςί]ο. 

ι. ΤῊΘ 1. Τ]]8 Οοἱοβδίαη ΠΘΥΘΒΥ͂ Ίγα5 Πο 608156 απά Υι]σαχ ἀεγε]ορ- 

ο , πηθηί οἱ [αἱδο]οοά. Τὺ 5οαγεᾷ {αν αὔονο {πμ6 Ῥματίδαιο ο αάαΐδπι 
Ὃ πηῖοἩ δὲ Ῥααὶ τοβιίος ἴῃ πο Εριδίο {ο {πΠ6 (αἰαβαης. Τ]Πο 

᾿ς ααοββῖοης ἵπ γΠ]οὮ 10 νας Ἱπέοτοσίαα 118 αὖ {Π6 ΥετΥ τοοῦ οἵ οιισ 
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ΤΘΟΠΡΊΟΙΒ. οοΠβοΙοιδηθΒ. ΤῊΘ πηρα] Ίγας σΊνεη ὧο 155 5ρθοα- Τίβ Ιοβγ 

Ἰαῦϊοης ὮΥ αη ογοτη]ε]πήης 5686 οὗ {μο απαρρτοαςμαβ]ο ο. 

πηα]οδίγ οἵ ἀοἀ, Ὦγ απ Ιπβηοίϊνο τεοοση]ζοηπ οὗ {ιο «ἶναδπα 

ΝΠΙΟ] 5αραταίος (οἆ {τοπ ΠΟΠ, {οπι {ἢ 6 ποτ], ἔποπα Παζίοτ, 

ΤῊβ ΕΠΘΙ6Υ τνας βαδία]ποά ὮΥ {πο ΙΠπίθηςα γαατηῖησ αἴθγ ΒΟΠῚΘ 

πηθαΙαίΊοη. ΙΙ τηϊσ]ύ Ῥτιάσο ουετ 0815 παδπα, τηϊσ]ύ οδίαΡ]15Η 

ΙΠΊΘΓ-ΟΟΠΙΠΙΗΠΙΟἨ. Ῥδύγθεη {πε Επί απ {π6 ΙηβπϊΙζο, Ὅρ {ο 

{815 Ῥοϊπῦ 16 γγας ἀεερ]γ τε]σίοις ἴῃ ἴ]ιο Ῥορύ 56η86 οἵ {ιο ἴθγπῃ, 

ἼἨο απΏβΊγεγ ΠΟ. 16 σανο {ο {688 ααθβίίοης Ίο Ἰανο Ῥαῤ σοπι- 

θτοβάγ 8εεΠ. Τη ἴπνο τεβροοῦθ ὑΠ15 αΏδυγευ [8116 4 κΙσηα]]γ. Όπ ΡΘΕ 

ἴπο οπο Ἠαπά 16 τας ἀγάγῃ {Τοπ {86 αἴπιοβρῃοτε οὗ πηγςί]σα] 

ϱροοι]αίῖοι. Τὺ Ἠαά πο {οππάαίίοη 1η ΠΙΒίΟΥΥ, απά πιαἆο πο 

Ἀρροα] ἴο οχρετίεΏσθ. Ομ μα οίπει Ἠαπᾶ, πονιηείαπάϊηπς 

18. οοπιρ]αεα1ζγ, 16 γνας απβαΙςίασίοτγ ἴῃ 115 τορα] 05; {ο ἴῃ {Π15 

Ῥί τα ΠΥ οἵ πιεάΙαἴοτ ποηθ γγα5 οοπηρείεπύ {ο πιθεῖ {π6 τος 1γ6- 

πιθηῦς οἱ {Π6 ο.δθ. (οά Ἰετο απά ἨΙαΠ {Ἠεγθ--Ππο αησεὶ ΟΥ̓ 

βρϊτί, πυΠείμετ οηςθ ΟΥ ΠΠΟΤΘ, Ῥεϊπσ ΠΟΙ ΠΟΥ (οἆ που ππαη, οοιι]ά 

ἵτα]γ τοαοοποῖ]θ {ια πο. Τῆαςδ α5 τεσατάς ογεάεπίία]5 19 γα 

ψηλοί ἃ ϱιαταηίοϱ; η]]ο ἃ8 τοσαγάς ΘΙ ΠΟΙΘΠΟΥ 16 γγας γΥ]λο]1γ 

Ἱπαάθαιαίο. 

πο Αγροβί]ο ροϊπύθα οαὐὖ {ο ἴ]πο Οο]οβδίαης ἃ ποτ οχοε]]οηί Το 

παγ. [ὑ γαδ ἴλο οπθ Ῥατροβδο οἵ ΟγιδαπΙ{γ {ο Βα 5 ἴἼποβο Ὃ ο. 

ΥΕΤΥ γεατηίησς ὙΠΙΟΗΏ Ὕετο Ἱποτκίης ἴῃ ἴΠειγ Ἠεατῦδ, {ο 5οἶνα η 

ἰμαῦ νατγ Ῥτοῦίοπι γγΏΙο]ι ἢδα οχετοῖδθᾶ {Πεῖγ ταιπᾶς. Τη Οτ]ςύ οὐ ΟἨείδέ, 

ὑπο ποι]ά Ώπά ο αΏΒΥΕΓ ἨΥΠΙοὮ ἴΠεγ 5οασΏῦ. ἨΙς 11{8--Η15 

6Γ055 απᾶ τοδιττοοίΙοη-- Ίνα5 {1ο σιαταπίθο; ἨΙ5 Ῥεγδοηῃ---ἴο Τ]ο πιο- 
ἦ ἀϊδίου 1 

Ὑγογὰ Τποδυπδίθ---νσαβ πο βο]αί]οη. ΗἨθ αἶοπο ἢ]16α τρ, ο ἘΠ πα 

αἶοπε οοπ]ά Π11 αγ, πο νοῖιά πΥΠΙοἩ Ίαγ Ῥεύγεεη (οά απἀ πα, μα. 

οοπ]ά ραπ {π6 σα] πΥΠΙοΏ 5εραταίθᾶ ὑπ6 Οτθαίοτ πα ογθα/]οῃ. 

ΤΗΙΦ ο]αίοιπ οὔετεά ὮΥ ὑπ6 (οβρε] 15 85 βΙπριθ αξ 16 15 αἆθ- 

ᾳπαΐθ. Το ἰλεῖτ εοβπ]]σα] βρεοι]αίίοης, απἀ {ο οπεῖτ τε[σίοις 

γεατηῖησς αἱκα, εαδας ΟἨτὶδὺ 16 ἴΠο ἴταρ 4Ἠβπογ, Τη ἴμο 

ἨΜοτ]άἀ, ἃ5 ἴῃ {ο ΟΠατοβ, Ἠο 15 {Π6 οηθ ΟΠΙΥ πιεΙαίος, ὑπ6 οπθ 

οπΙγ τεοοηοῖ]οτ. ΤΠ]6 ἰπποίο]ά 1468 ταης Π|κΘ ἃ ἆοαβρ]ο ἐμτεαα 

{μτοισΏ ὑπ6 {αῦτιο οἵ μα Αροςί]ε”ς ὑθδοῃίηρ ἴῃ ἴῆοβο Ῥαβδασες 

οὗ πο ερὶδί]ο ΘΓ Π6 15 ἀαδογιρίησ ὑπ Ῥογεοη οἱ Οητῖσῦ, 
6ΟΙ, ὃ 
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(ἢ) Τὴ {πο 
ὕπίῖσνεγϑβε. 

ΤΠΙΡΟΙ- 
{8ποσθ οὗ 

ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΒΡΙΡΤΙΕ. 

Τὸ π]] Ῥε οοηνεπ]εηό {οτ ἴΠο Ῥεΐΐίετ απάφτείαπάϊησ οἵ δῦ 

Ῥαα]ς ἰεασβῖησ ἴο οοηβῖἆετ {μεσο πο αρρεοῖς οὗ ΟΠηςῦς τηθ- 

ἀϊαίϊοη αρατί---1ΐ5 {αποίῖοη 1Π ἴμο παῦσαι απᾶ ἴῃ {μα βριγιύαδι 

οτάετ ταβρθοίϊνε]γ. 

() Τ]ο Ἠεγθβγ οὗ {π6 (ὑοϊοββίδῃ {θασμετς {ἴοοκ 155 τῖδθ, α8 

76 58)}07, ἵη {Π|61} οοδπη]σα] 5ροοι]αοης. Τῦ νγὰβ ἐλοτείοτο παίιτα 

ἐμεῦ πο Αροςί]ο ἴῃ τερ]γίπσ εἸοπ]ά Ία7 είτοῦς οἨ ἴλα ΓαποῦῖοἩ 

οὗ {86 δ'ηοτα 1ῃ {πο ογθαθῖοη απᾶά σονετηπιεπὺ οἵ ἴμα πνοσ]ἀ. 

Της 15 ἴμο αβρεοῦ οἵ Ἠϊς ποτ πιοςδῦ Ῥτοπιπεηῦ ἴῃ {πο ΒΠτεῦ 

οἵ {86 πο ἀϊδαποίιγ ΟἨΠτιδιο]οσίσαὶ Ῥαδδασε. Τὴ6 Αροςί]ο 

{ποτ Ῥτοϊσαίες οἵ ο ἸλΜοτᾶ, ποῦ οπΙγ )τίος, Ὀαὺ αὐδο]αίθ 

οχΙςίεησθ. ΑἹ] (μ]ησς ππεγθ ογεαίεά (τοις Ἠϊπι, ατα βαδίαϊπεἁ 

ἴῃ Ἠίπι, ατα επαῖησ {οπατάς Ἠιπ. Της Ἠε 15 {π6 Ῥεσίη- 

η]ησ, πηϊάά]6, απἆ επᾶ, οἵ οτεαίΙοη. ΤΠϊ5 Ἠο 15, Ῥεσβιςε Ηθ 

15 {Ἡθ γετγ ἔπιαφο οἵ [86 Ιπν]ιδιρ]ε αοα, Ὀεσααδε ἴῃ Ἠϊπι ἀγγε]]ς 

ἴπο ϱεπϊέιᾶο οἵ 1)61ἰγ. 

ΤΠ]5 ογοαίῖνο απἆ δατηϊηϊδύγα να ποστς οἵ ΟΠ τιδὺ ἔπο Ἡονά 

Ες παροοέ 1Ώ ἴπθ παίητα] οτάοτ οἳ ὑπῖηρβ 15 αἱαγς επιρμαβίζεά ἴῃ ἴμα 
οἳ {πο 
Ῥοθγβοπ ο 
Οπτῖςς, 

ε Ντ ηρ5. οἱ ο ΑΡοί]ο5, π]οη αγ {οποἩ προη ο ἀοοίτιηθ 

οἱ Ἠις Ῥεγεοῦ. Τὸ εἰαπάς ἴῃ {π6 Γοτε[τοηπύ οὗ {ια Ρτο]οσιιθ {ο 

ού «ομπς (Ἀοβρε]: 16 15 Πατά]γ 1655 Ρτοπη]πεπί 1Π {Πο ορεπῖησ 

οἱ {πΠ6 Ἐριςί]ο {ο πο Ἠεῦτενς. Ἠῖδ πιεάιαίοτίαΙ Γαπούϊοη 1Π {Π6 

Οτο] 15 ταρτοδεπἰοἆ α5 Πον]πσ {τοπ Ἠ]5 πιειαθοτίαΙ {απο- 

ὑϊοπ ἴῃ ο σου. ἨΙι οατεε]νας {15 1άθα Ώας τεβτεά Υ6τγ 

το ΙΠίο ὑπ Ῥαεκστοιπά. ἜΤποιση ἵπ ἴμο ογθεά ΟΟΠΊΠΙΟΠ. 

{ο αἲ ο ΟΠατο]ας νο Ῥτοίος οἳχ Ῥε]αί ἴῃ Ἠίπι, α5 {Π8 

Ῥοΐπσ ΄{λτοισᾗ γ]οπι 811] {μϊπσς γγετο οτεαίεά, γεῦ 1Π τοα]ῦγ 

{815 οοΏ{ΘΑΡΙΟΠ 8ΘΘΙΗ5 {ἴο ΘΧΘΙΌΪΒΘ Υ6ΙΥ Πίο Ἱπῄπσπορ ΟἹ ος 

ἰποισ]ί5. Απά πο 1055 15 βθΓίοῖ5. Ηον ΤῸ ἢ Οὐ ἐΠεο]οσῖσα] 

οοποθρίίοης ΒΕ. ΠΟΥ ἴῃ Ὀγθδανῃ απά {απο ὮΥ πο πεσ]οοῖ, 8, 

ΠΙΟΠΙΘΩΘ5 τεῄασΙοη 1 01}} βἸουν. Ἠ ου πηΙο] πΊοτθ Ἠθατίγ σπου] Ῥα 

πο αγπιραίἩγ οἱ {Ποο]οσῖατης τ ἢ {Π6 τενε]αίῖοης ο{ 5οϊεηπος απά 

ἴπο ἀενε]ορπιαπίς οἵ Πδίοτγ, 1; {μαγ Παβιίπα]Ιγ οεοηποοξοά ἔῃαπι 

σι {Πο ορογαύϊομ οἱ {πο 88π186 Ώ]νίπο Ἠ]οτά γ/]ο 15 {Πο οοπίτθ 

οὗ 811 {μεῖτ το]σῖοα5 αδρΙτα/Ίοης, 16 15 πθοεᾷ]αςς {ο βαγ. Τητοισ]ι 

{ῃ8 τεοοσπ]οη οὗ {815 1άθα τινι 811] {Π86 οοΠπξςδαπεποθθ Πίο] 

δ. “πα 
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Ώον ἔτοπι 16, 85 ἃ Ἠν]ιησ 1Πῄπθ6ηςΘ, Ίποτο {δ 1Π αΠΥ οὔΠετ αγ, 

ΏΙΑΥ 78 ΠΟΡΘ {ο βἰτῖκο ὑπ6 ομοτᾷς οἱ ὑπδὺ ΄ναδίαι πιπδῖο, ΙΒ 

τορα]ῦ5 οπ]γ {τοπ ὑπ 6 ΠαΓΠΙΟΠΥ οἱ Κπον]εάσο απά ἴδ}, οἵ ΤεΥετ- 

6πςθ απ Τ6δεαΟΙ. 

Τὸ νι] Ῥο 5814 Ιπάσεά, ἴΠαῦ πμ οοποερᾶοη Ίθεανος ὑη- ποπ{Ἡ- 

ἑοαο]ιεά ια ΡΙΙΙοδορβμ]σαὶ ἀπβοα]έες 10 Ῥεςεῦ {π6 εαΏ]εοῦ; ο λιν 

ὑπαῦ ογθαίῖοη 5.1} Ὑϑυηδῖη8 45 τηπο] α Πιγβίοτγ α5 Ῥε[οτο, ον 

ΤΗϊ6 πιαγ Ὀο αοπεά. Βαΐ 15 {Πετο αΠΥ τθβδοη {ο Π]π]ς (]ιαῦ 

ἢ ουχ Ῥτεδεηό Ἠπηιίεά οαρασΙθιες πο ναι] γΥ]ο εμτοαάς 16 

6νατ 11 Ὄο ΟΥ οδῃ 6 τεπῃογεά ἢ Τ]ο πείαρ]γεισαΙ βροεσα]α- 

{10η5 οἱ ννεπίγ-μνα ορηῦατῖος πᾶν ἆοπα ποίµ]πσ {ο ταῖδο 10. 

ΤῊ Ρ/γβισαΙ Ιπνεβίϊσαίῖοη5 οἵ οιγ ΟΝΠ ασε Ώοπ ἴλμεῖτ τθτΥ 

ηαίιτθ 8η (ὁ ποϊῃίπσ; {οτ, Ῥαδιεά τσιῦ πο ογο]αθίοη οἵ Ρ]6- 

ΏΟΠ]θΘΠα, ἴΠαγ 116 πΥοΙΙγ οὐὐβι 6 {Π15 αποδίῖοη, απιά ἆο ποὺ θνθῃ 

{οιο] {π6 ἤπησα οὗ ἴμο ἁπποι]σ. Βαῦ πιθαπννη]]ε τενε]αίΙοη 

ηας ΙΠπίεγροβεά απά {μτοννη οιῦ {ιο 1468, ΥΙΟΙ, 1Γ 16 Ίθαγας 

ΙΙΔΏΥ αθδίο5 απβο]νεᾶ, ϱῖνθο ἃ Ὀτοαδύλ απά ΠῚ {ο οι 

οοΠποθΡίΙοΏΒ, δῦ οησθ δαζϊδ{γίπσ οἱ τε]σίοας ποεάδ απἀ Ἠπ]ίησ 

ουχ βοἰεπί]ῇο Ιπβποῦς γη ἢ οὔτ᾽ {αο]οσ]σα]. Ῥε]ιείς, 

(1) Βαύ, τ΄ ΟἨτίςς πιεβΙαίοτία] οΏ]ος Ίη {Π6 Ῥηγδίσα] ο{6α- μοι [89 

ἰϊοπ γα Πο βἰατίησ Ρροϊηῦ οἵ ὑπ6 Αγροδιε 85 ὑθϑοῃϊηρ, Ἠ15 

πιθαΙαξοτ]α] οΏ]οε ἴῃ {πο βριτύαα] οτεαξίοη 15 1ΐ5 ρτίποῖρα] ὕΠαππο, 

ΤῊΘ «οοβπιοσοπ]ο5 οὗ ἴῑιο {αΐ5ο ἴοασΠαις σε Γπαπιθά ποὺ 5ο 

ΠηοὮ ἴῃ {ιο Ιπ[ετοςύς οὐ ΡΗΙΙΟΡΟΡΙΗΥ α5 1η {Πο Ιπίετορίς οἵ Τε- 

Ἠσίοη; απᾶ ἴΠο Αροδίϊ ταρ]αΒ {ο ἴΠεπι 1Π ἴπο 58116 βρἰτιό 

απά τὺ {86 βαπιο πιοῦινο, ἩΠ {π6 Γαποῖοη οἵ ΟἨτ]ςδ 15 ππ]ααθ 

1η ἴῃπο [ηπϊνοιςο, 5ο 15 16 αἱδο 1ῃ πο ΟΠάτοῃ. ο 15 ἴ]ο 5016 Τίβ δθεο- 

απά αὈβο]αίο Ἠπ]ς Ῥεύπεεη αοα απά Ἠαπιαπήγ. Νούμ!ηρ' αΠοτύ ας, 

οἵ 15 ρετγεοπαίγ ποιυ]ά εα[ῆσο α5 ὃ ταθάῖαπα οἳ τοοοποῖ]]α- 

Όοη Ῥείπεεη 86 πο. ἸΛΝοίμίηπσ βῃοτγὺ οἵ ΗΙβ {ο απά σοῦ 

ἴῃ ἴπε Ποδῃ, α5 οοπδαπητηαίθᾷ ἴῃ ΗΙ5 Ῥαβδίοη, σου β6γνο αδ 

8Ώ 885Ιταηςθ οἱ (ο Ίονο απά ρατάοη. ἩἨ1δ 0Γ058 18 {Πο δίοῃβ- 

πιεηῦ οἵ πιαπ]Ιπά σι (οά. Ἠο 15 ἴμο Ἠεαά ση πῃοπα 

811 {86 Ἠνίησ πηθεπηρετς οἵ πο Ῥοάγ ατο ἵηπ ἀῑτεοῦ απᾶ ΙΠΠΠΙΘ- 

ἀἰαῦο οοπιπιαΠΙσαί]οΏ, Πο βασσοςί5 {]εῖτ πιαπ]{ο]ά δου 168 

ἴο 6.0], ἩΠο ἀῑτοοῦ ὑΠ 6] βεγεταὶ {αποίίοης ἴῃ 5αρογάἰπαίίοη 

8δ---2 
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ἴο ἴμο ἨθαΠἩγ πνοτκῖησ οἳ {μα γ]οῖς, ἔποπι ποτὶ {πο Υ Ἱπά]- 

νιάαα]1γ τεσεῖνο {Ποῦ Ιπδριταξίοη απᾶ {]ιαῖτ 5ἰτοπσί]. 

Έσποο Απά Ῥοεΐης 411 {π15 Ἡα οαπποῦ οοηδεπέ {ο 5Ίιατο Ἠῖς ΡΓΟΤΟ- 

ο να σαΐΐνο γη ζ]ι οὔμεις. Ἠο αὔσοτρς ἴῃ ἨΙπηδο]έ {]νο π]λο]α {αποξίοη. 
Ὃ ΑΘ οὗ τηθαϊδύϊοη. ΤμτοισΏ Ἠίπι αἶοπα, πηΠοιῦ αΠΥ Ιπίεγροβίησ 

τοσα! ΠΗ οἱ οοπιπαΠΙοα{1οΏ, ἴῃο Ἠσπιαηπ 8501] ας αοσος {ο ἴ]μο 

τοηδ Ἐαίμος, Ἠστο γγας {Π6 ἔτιιο 4ΏΦΙΥΟΣ {ο {ποςθ ἆεερ γεατηῖησς α{ζετ 

αρ]τιζαα]. οοπηπηαΠΊοη ἢ (σα, π]ΙοὮ βουρῃύ, απἀ οοσ]ά ποῦ 

Άπᾶ, καἲΙς[αοῖοη 1Π {πο πιαπ]{ο]ά απά {απίαςέο ογεαίῖοης οὗ ἃ 

ἀτοαπιγ τηγςἰοῖκπι. ΤῊΘ ποτβΙΙρ οὗ απσοαῖς τηϊσῃῦ Ἠανο {ιο 

βοπ]Ρ]αηπος οἳ Ἠιπ]μόγ; Ὀυὺ τὖ σας ἴθ ἰδοῦ ἃ οοπίεπιρίποις 

ἀεβαποῬ οἵ ο {απάαπιεηία] Ἱάθα οἵ {π6 (οδρεί, ἃ Παῦ ἁθπῖα] 

οἱ ο αΛβ5ο]αίθ οἰιατασίετ οὗ ΟἨΠτῖςύς Ῥοαϊδοη απά οϊοθ. Τὸ 

85 ἃ Β6Υ6ΙΩΠ6Θ οἱ {Π8 ῬτοροεΓ οοπηοχίοη ΜΙ πο Ἠθαά, απ 

απωρι{αὔ]οη οἵ {π6 ἀῑδοτάετεά Πποῦ, μοῦ γνας πας ἀιδ]οϊπεά 

Πτοπι {6 6οπτοο οὗ 118 απἀ Ἰα[ί {ο Ῥοτίδ]ι {ου γγαπύ οὗ αριτιαα] 

ΠΟΙ ΒΗ τη Θηΐ. 

Ομαϊςς ΤῊ Ίαησιασε οἱ πὸ Νονν Τορδίαπιεπί πτιίευς 15 Ῥεφεῦ συ ἢ 

Ἐῶ ΑἸ ΠΟ] 165, 80. Ίοηπσ ἃ5. 6 ΘΟΏΟΘΙΥΘ οἵ ΟἿΤ Τοτὰ οπΙγ 1ῃπ οοἩ- 

μαι Ἠ6χίοη ΙΓ Πο (ἼοβΡα] τενε]αίοπ: Ῥαΐ, ποτ γα ἐπα Αγρο- 

η βίος πε τεα]]δε 1η ἨΙπ {ο 8απΠο Ῥινίπο δου γιο 15 απά 

ἴα 9  6ΥΟΓ ηα5 Όθεη {πο Ισί οἵ {πΠ6 πνπο]ο πγοτ]ἀ, πιο Ῥείοτα Ο]τίς- 

ο. Παπιίγ ντοισηί Ετδῦ ἵη τηαπ[(]ηά αὖ Ίατσο {λτοισ] {με ανεπιθς 

οἵ {λα οοηβοίεησθ, απά α[ἴεγγνατάς ποτε ρατσα]ατ]γ 1η {πο «65 

{πτοασ] ἃ δρεοῖα] {Ποισα 501} Ἱπιραετίεοῦ τενοεἰαίίοΏ, ἴπεη 81] 

{656 ἀἰβήοα]ες {α] απναγ. Που Ίνα απάειδίαπά {Πο βΙση]ῇ- 

6.Ώς6, απά Ί/6 ΤθοοσΠ15θ {Πο ἐταίΠ, οὗ 5αοἩ Ῥαβδαςο5 α5 0Π686: 

«Νο πιαπ οοπηείἩ απίο ὑπ6 Ἐαΐμαετ, Ῥαῦ Ὦγ τηε’: “μετα 15 πο 

ρα]ναίίοη ἴῃ αΠΥ οἶῃοτ); “Ηθ ἰμαί ἀῑεὈομονεῖ]ι ἴμο Βου β[ια]] 

ποῦ 5686 16, θαῦ 0Π86 Ὑταῦι οἵ ἄοά αὐιάεία απροητ ΠΠ) Το 

οχο]ιβῖνο οἰαῖπας αἆναπεθά τη ΟἨτ]ςύς παπ]θ ανα ὑπο} {11 απ 

Ῥον{εοῦ ]αςύ]Ποαίῖοη 1η {μα ἀοοίτίπο οὗ {Πο Ἐνετπα]| Ἰμογά. 

πια ΤῊΘ οἱ ἀῑδρεησαίίοη 15 ΡΥΙΠΙαΤΙΙΥ ὑπ6 τενε]αίΙοη οἵ πο 4Ώδο- 

αν οἱ 1αΐο 5ονογοϊσηέγ οἵ ἄοά. Τὺ υιπάϊσαίες {5 ἵπαίῃ ασαϊηβί {πὸ 

Ώιο Ὑγοτά οΡροδῖησ {ΟΥΠΙ5 οἱ 6ΙΤΟΣ, Ὑ ΠΟΙ Τη ὑΠΠ6 1} οχίτοπηο ἴγρος αἴθ τϑρτθ- 

1 1οἩ. χὶν. 6, Αοὐβ ἱν. 12, 90}. 111. 36. 



ΟΠΑΒΑΔΟΤΕΒ  ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤ5 ΟΕ ΤΗΝ ΕΡΙΡΤΙΙΗ, σερ 

ϱοπίοἁ Ὦγ Ῥαπίπαϊσπη απά Μαπιομεῖσπι τουρεοϊϊτεΙγ. Πο Ῥατ- {ο ἐπ πιο- 

ἐλλοῖςε Ἰάοπίίβος (οά γη] 086 γγοτ]ά: ἔῑιο Μαπίο]Ἰσο αὐτίριαίος οἳ πιο 

ἴο {πο του] απ αρβο]αίο οχ]δίεπος, Ἱπάερεπάεπί οἵ ἄοά. 1 τν 

ἴπο Ῥαπίλεϊςῦ 5ἵη οθᾶςθδ {ο Ίανθ αΠΥ οχἰδίοηοθ: {οτ 16 15 οΠΙΥ 

οη8 {οτπι οἵ ἀοάς ποτκῖῃσ. 18 ο Μαπίσμεο βἵη 15 1η- 

Ἠετεπό ἵπ πιαζίετ, ΊΥΠΙΟΏ 15 απἰασοπ]ςί]ο {ο οά. Τῆο εασμίησ 

οἵ {π6 ΟΙα Ταδίαπιεη{ί, οἵ ὙΥΠΙοὮ {πΠ6 Ἱεγ-ποῖο 15 βίταο]ς τη ἴῃο 

ορεηῖησ ολαρίατς οἵ (εηοβῖς, 15 ἃ τοβιίαίῖοη οἵ θύῃ {Π|686 6ΓΤΟΙΡ. 

Οοα 15 ἀῑξίιποί ἴοπι ἴῑπο σοῦ, απἆ Ἠο 15 πο Οτοαίοτ οἵ 

ἴιο σοῦ, Ἐνι] 15 ποὺ Ιπῃοτοπί τη (ο, Ὀαί ποαϊίΠετ 15 16 Ἱη- 

Ἠετοπὸ Ίπ {μα τπαίογία] ποτά. ΙΠ 15 ὑΠ6 ἀἰδορεάίεποε οὗ 1π- 

[ε]]σεπί Ῥεϊησς γ]οπη Ηρ Ίαδ οτεαίεᾷ, απά ποπ Ἠθ Ίας 

επάοπεά σι ἃ {γθθ-νγ]]], ]Ιο ΌΠογ οαπ 1186 ΟΥ τηΙ5116. 

ΤΈ]ο ταενε]αίίοη οἵ {πὸ Νον Τεδίαπιεπί 15 {ιο Ῥτορετ Ο0ΠΙ- ΤΙ Ναι 

Ῥιοπιοπέ ἴο ἔῑιο τεγνε]αξίοη οὗ ὑπ ΟΙά, Τὸ Ἰιο]άς ἐς Ῥοβίδίοη 1η ο η. 
Τῇ το ΟΙά Τοαξίαπιεπί 5οίς {οτίῃ {πο 8Ώδο- ΠιεηίατΥ υπο ΠΙΒΙΏ τοςρεεῖ5. {ο {μ6 14. 

Ἰαΐο απ1ζγ οἵ ἀοα-- ΗΙ5 ἀϊδμποίπας {Τοπ απά βογετεϊσηίγ ΟΥ̓́Θ 

Ἠϊς οτοαίατος-- ἴ]ο Ναι Τοδαιπεπύ Ροϊπίς οαὖ Που Ἠο Πο]άς 

οοΠΙΠΙΙΠΙΟΏ ΜΙ {μα ποτά απά σι ἨαπαπΙύγ, ΠΟΥ ΠΙαΏ 

Ῥδσοιηθς οπθ η τη. Απά ασαϊῃ, 1 πο ΟΙά Τεδίαπιεπί 

«Ίοττς ἴ]ιο ἴταο οἩατασίει οὗ βη, πὸ ανν Τοβίαπιοεπί {θασ]μας 

ἔο αρροϊηθεά ππεαης οἵ τοάσπιρίοη. Ομ {Πο οὔθ Ἠαπά Ίο 

πηοποϊΠαίαπα οἵ π6 ΟΙά Τοαρδίαπιεπύ 15 5αρρ]επιεπίεά ὮΥ ια 

Πποαπίῃτορίαπι: οὗ {μα Χαν. Τλαβ ὑπ6 {λεοίοφη οἵ τεπε]αίῖοπ 15 

οοπιρ]είεά. Όπ {πο οὔλετ Ἠαπά, ἴ]ο Ἠαπιατβ]ο]οσγ οἵ {ο Ο1ά 

Τοείαπισηῦ Ίιας 105 οομπίετρατῳ ἴῃ {Π|6 βοίεΓΙο]οσγ οἵ {ια Ν6Υ. 

Τ]ας5 {86 66ΟποΠτ/ οἵ τενε]αίῖοη 15 Ῥοτίεοίεἀ. 

1 Τ απι Ιπᾷερίεᾶ {ου {πο ἔθυσα {πεατ- 

ἐ]ιγορίαπι, 85 ἀεβοτιρίης ἴλο βαυρίαπος 

οἳ [Π6 πού ἀἱβρεηβαίξίοη, ἴο 8) ἃ. 1016 

Ὦγ Ῥτοῦ. δ δβίοοίξ ἵπ {Πο 6οπίεπιροτατ 

Ῥευίειυ τν. Ῥ. 4τ7 (Ώεεεπιρετ, τ1τδ67) ; 

Ῥαῦ τ μὰ5 Ώ6οηπ πεεᾶ Ιπάερεπάεπ{]γ, 

ΏποισΗ ἴῃ τετ τατθ ΙΠΕίαπσθς, ὈΥ Οὔ Υ 

νπἸζοι5. Το τα]πο οἳ θεγπας ϱποῇἩ 851 

Ίατο οπιρ]ογεᾶ Ἠετο ἴῃ ἤσίησ 14685 15 

οπ]αποςᾶ Ὦγ {Παῖτ εἴταηρεπθββ, απᾶ 5711] 

εχοµ5θ ΑΠΥ ΔΡΡεΒταποο οὗ αΠεοίαίίοη. 

Τη αρρ]γίπς πο ἴθγπιβ {ιοαπί]γο- 

Ρῖδπι απᾶ βοϊογϊοίοσῃ το ὑπ6 Νον Τορία- 

πηρη{, 5 ἀικΗπσαϊρμθᾶ τοπ {πο Ο14, 

10 15 ποὺ πιθαπΏ {ο βπσσοξί {Παῖῦ ἴ]ο 

1ά6αβ Ἰπγο]τεά 1π ἐπ 6 πὶ ππετο π]ο]]Υ 

παηίῖησ ἴῃ ἐπ6 ΟΙ, Ρα οπ]γ {ο 1πα]- 

οαΐο ὑπαῦ {π6 οοποθρίίοΏπΕ, πΠΙοὮ γγοτο 

ΙπΠοαβ{θ απᾶ {επίατο απἆ απρβίάίατΥ 

ἴῃ {1θ οη6, αἴναῖη {19 πιοβί Ῥτοπήποη{ 

Ροβίοη απᾶ ατα ἀἰξαποί]γ τεα]βεᾷ ἴῃ 

{Π6 οἴου. 
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2. Τηοθ 
εἰλῖσα] 
6ΥΥΟΣ οὗ 
{19 Ἠθγθ- 
168. 

Τ]οϊῖτ 
Ῥτασ[ίσα] 
εατποξί- 
ηΘΒΡ, 

Ῥαῖ {απᾷα- 
πηθη{α]. 
ΤΠΙΡΟΟΠ- 
οορύϊοι 
δα οοἩ- 
Βοαπϑηῦ 
{41]1τ6, 

δὲ Ῥατ] 
βαυς{]- 
{αΐθς ἃ 
Ῥτϊποϊρ]θ 
{οτ οτζ]- 
ἨΒΊΟΘΒ. 

ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ ΤΠΕ ΤΡΙΡΤΙ/Η. 

2. αι Ίνα ἔπτη ποπ ἴ]α {Ποο]οσγ οἵ {ποσο (Οοἱοβείαπ 

Ἠογαίῖος {ο {ῃαῖτ δὔβιοαὶ {εασβῖησ, ο Επά 16 οἸατασυετίιδεά ὮΥ 
ἴπο βαΠ1θ θαΓηθΡίηθ6ς. ΟΕ ἴλοπι 165 τηϊσῃὺ Ιπάθθᾶ ο 5818 ἴπαῦ 

Πιεγ αῑά «Ἠππσετ απ ὑπιγϑὺ αἴτετ τισῃύεοαςηεςς. βοαρθ [οπι 

ἹπρατΙῦγ, ἹππππαπΙῦγ ΠΌΤ ογ!], γγαςδ ἃ Ῥαβδίοη πα μετα, Βαῦ 

165 γγα5 πο 1655 ἴγας ὑπδὲ ποπ ζΠείαπαἶτπσ 811] Π 611 βΙποετΙῦγ ἴΊπεγ 

ἐπγεηῦ αδίταγ 1η ὕΠ6 γηΠ]άσγπεςς᾽; “ΠΌΠΡΥΥ απά {ΠΙ8ίΥ, ἴΠαῖτ 508] 

{αιπίεᾶ τι 1πὶ πεπι ΒΥ ἰποαῖτ {αΐα] (παηβίετεησθ οὗ {λε αθοάς οὗ 

510. {Τοπι ὑπ6 Ἠπππαη Ἠδατί τι μῖπ {ο {Πο πιαίοτία] σου] γπΠοιζ, 

Ώι6γ δά Ιποαρασϊίαίεά {]επηε]νες {ποπ Βπάϊπσ {πΠ6 ἴταρ απί]- 

ἀοΐο. Ἰπογο {αγ Ῥ]ασσαά {ο εν1], ἴπετα {Π6γ πθοββδαγΙΙγ δοασ]ιῦ 

{πο τοπιθἀγ. ἨεηπορῬ ἴμαεγ αἰζοπιρίαεά {ο {επορ {Παπιδε]τες αροτῦ, 

απά ἴο Ῥατί{γ ὑμ6 1" 1νεῬ Ὦγ ἃ οοᾷε οὗ τίσοτοι5δ ΡΤΟΒΙΡΙΙΟΠΒ, 

Τατ ΘΗΘΥΡῪ Ίνας εχρεπάεά οἩ Ῥαζ]ηπσ πα πο ρηγδῖσα] οοἩ- 

ἀἴδιοης οὗ ἨάππαἨ 16. Τπαιγ γ]ο]ο τηϊπά τας ΦΌΒΟΥ θα 1π 

[πο κἰίτασσ]ο ὙΠ ἹπιασΙίπατγ {ογπις οἵ θυ]. ἈοοθβεατΙγ ἴποαιν 

εματαοίετ Ίνα το] θα Ὦγ (μα {Ποισ]ιίς πιο ΠαδιζααΙγ εἩ- 

ρασεά ἴπαιι. Ύπατο {με ΄εἰεπιεηίς οἵ ὑπ ποτ], {με «γΠῖησς 

ΝΠΙοΏ ῬογίδΗ 1π {ο πβῖησ], ΘΗΡΤΟΒΒΘα 8411] ἰλαῖγ αἰθεπίοη, 16 

οοι]ά ποὺ [81] Ῥαό ιαῦ ΓΠεγ εΠοι]ά 6 ἀτασσεά ἆονη ἔοπι ἴ]ια 

βοΓοπο Ἰθισλίς οὗ ὑπ6 αριπέαα] 116 Ιπίο ἴπο οἰοιάγ αἰπποβρῃετο 

πγ]η]ο]ι Βῃ τοι β {815 Ίουγετ θαυ. 

δὺ Ῥαπ] εοΐς πιδε]Γ {ο οοπιραῦ {Π18 [8156 ὑθημάθπου. Έοτ 

ποραύϊνθ ῬΡγοβΙὈΙδοης Ίο αρεΜίαίος ἃ Ῥοβίάνο Ῥτϊπαῖρ]θ; {οτ 

ερεοῖα] επασἰιηθηί5, ἃ οοπιρτε]ιεηθῖνο ππονθ. ἨΔ {6115 {Ἴνεπι 

ἐμοῦ 811 ἶναῖγ 5ογαρα]οις τοβίτΙοῖοη5 απ ναΙη, Ώδσδδθ ἴμ6γ {αἲ] 

{ο {οπο]ι {ιο ερτίησς οἵ δούϊοῃ. 1 {ποὺ σου] οΥ6Γοοπ1θ {6 

ον], {ΠΥ τατιϑὺ αίτῖκο αὖ {π6 τοοῦ οὗ {π6 αν]. ἘΤ]αῖγ ροϊηὺ οὗ 

νι’ τωαδύ 6 οπ{ΙγοΙγ ομδηρθα. ΤΠεγ τις ὑγϑηβίθυ ὑῃθιη- 

βο]νος Ιπίο ἃ ΨΠΟΙΙΥ πουν 5Ρ]ιετο οἱ οποιςΥγ. ΤΠΙ5 {παηβ[ογεηςθ 

ἶ ποίἰλίης 1685 ἔἶπαη ἃ τηϊρταύϊοη {ΓΟΙΏ θατί] {ο Ἠθανεῃ---ἴγοπι 

{ο τασίοη οἵ ἴἶλο ακίοτηα] απά ἰπαηβΙίΟΙΥ {ο ἴμο τεσίοη οὗ 

ιο εριτίζαα]. απά εἴοτπα]”. Έοτ ἃ εοάε οἵ τα]ες {Παγ παςῦ 

Βα Ὀϑυϊαὐθ ἃ Ῥηϊποῖρ]α οἱ 118, γ]]ο 15 οηθ ἴῃ 195 6556Π6Θ Ὀαὺ 

1 11. 20, 29. 2411. τ ΒΗ: 
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ΙπβπΙίο ἴῃ 105. αρρΙσαθΙοΏ, ΙΟ Ὑ011 πηεεῦ 6Υ6ΙΥ ΘΙΩΘΙΡΘΠΟΥ, 

Ὑ111 οοηίτο] ϱΥ6ΤΥ αοἴϊοη, 1 τεριςδύ οΥοτΥ {ογπι οὗ 6υ1]. 

ΤΈ]ις Ρτιποῖρ]ο {Πεγ Ἠανο ἵπ ΟἨτὶδ, ΙΙ Ἠϊπι {Πογ Ἠανο ΤΗἱς ρείη- 

ἀϊθά {ο {Π6 ποτ]; γι Ἠιπι ἴΠεγ Ἠανο τίδεη {ο ἀοά, ΟἨτιεί, ας 

ιο τονο]αίῖοη οἵ (οά”5 Ἰιο[ποβ, οἵ (οά” τσηίοοιςΠοββ, οί Ὃ ο. 
6ο Ίονο, 15 Ι1σΏί, 15 Πο, 15 Ἱαανεηπ. 10} Ηίπι ἴΠεγ Ἰαγνο Ώθει 

ἐταηδ]αίαᾶ τἸηΐο ἃ ΒΙΡΊΉΘΥ 5ρῃςτο, Ἠανο Ῥεεηπ Ῥτοισῆέ {αος {ο {ασθ 

πηῃ πο Ἐίεγπα] Έτεδεησθ, Τοῦ ἴΠεπα οηΙγ τθα]1ο {815 ἰγδη8- 

Ἰαήοη. Τό Ἱηπνο]νες παν 1Π5ΙΦΗ{, πού Ἠιοβνθβ, ΠΕἩ εΠεγσ]θς, 

Τπεγ πν]] πο Ίποτθ Ἰπαδίο ΌΠοτηδε]νας προη νεχαίίοις ερεεῖα] 

ταβίγΙοῦΙοΏβ : {ΟΥ ὉΠ6Υ γ]] Ὀ6 {ατη]δθά πι ἃ ἨΙσ]αγ ΙΠπςρ]ταζῖοη 

γη] 0011] οουον αἲ] ιο παπαία ἀεία]]ς οἵ αοἴῖοη, ΤΠεγ στ] 

ποῦ εχῃαισί ὕΠ61Γ επετρ]ες 1η οταδη]ησ 0Π15 ος ἐλαῦ τίδιησ (6511, 

Ῥιό αγ ου] ΚΙ νο γιοἰο Ῥοάγ” οἵ ὑπεῖτ θαυ] Ρραδρίοης 

{ῃτοισῃ {λα βίτοησ αγΠι οἱ {5 Ῥογεοπαὶ οοππηπΠῖοη γη Οοά 

1η (Ἠτ]ςί, 

θη. πνο οΠςΘ 6Τ45Ρ {818 1468, ΒΙῸΣ 1165 αὖ {Πο τοοῦ οἵ δὲ Ῥαπ] 

ού Ῥαπ1 εἴπ]σα] {εασβίπς, πο πιοταὶ ἁπποι]ίγ τνΙοῃ 15 5αρ- ται 

Ῥορεά {ο αξίας] {ο 1118 ἀοοίτῖιπο οἵ {ἱΏ απά ποτ μὰ 5 ναπ]ς]ιαά. Ὃ ο 

Τῦ 16 ΑΙΠΙΡΙΥ απ ΙΠΙΡΟΒΑΙΡΙΠΕΥ ὑπαὺ {αι 5Ποι]ά αχ] τι ποαυὺ 1η ἔ]λο 
: : ἆ : Ἠσῆί οἵ 

οτί. Τπουσα 1ἢ {οτπῃ Ίο ρἰαίος Ἠϊ5 ἀοοίίπο ἃ5 α τε]αίῖοη οὗ Ες ρυίη- 

οοηΐταςυ ῬοείγθοἨ ἴ]ιο πο, 10 δαρρίαησο 10 τθβο]νος 1561 1πίο αρίοι 

ἃ πθβοη οἵ Ῥτοσθάεησθ,. Τα απά νγοτίκς ατα τε]αίοά ἃ5 

Ῥηϊηοϊριο απἆ Ῥτγασᾶσθ. Ταἰζ]---ἴΠο ταροβο ἴῃ ἴ]ιθ Ἴπβδθθη, ἴῃο 

τεοοσπΙδ]οη οἱ εἴετηα] Ῥτιποῖρ]ες οἵ ἐταί] απά τίσ]ζ, {ἶνο 8ης 

οὗ Ῥετεοπα] οῬ[σαίοηπς ἰὼ απ Ἰήετπαὶ Ῥεϊηπσ Ίο νἰηά]σαῦθβ 

Όιοςο Ργϊποῖρ]ες---πηαδέ οοπηθ Πτδί. Τα 15 ποῦ αΏ Ιπίε]]οοίαα] 

αβ5εηῦ, ΠΟΥ ἃ αγπηρα(Πείῖο βθη θη ἨΠΠΤΕΙΥ. Τὺ 15 πο α,φο]αία 

βατγοηάετ οὗ 561} {ο ὑπ6 π]] οἳ ἃ Ῥεϊπο Ὑ]Πο Ἰαβ ἃ τὶσ]ῦ {ο 

οοπηπηαπά {Ππ185 αττεπάεν,. Τῦ 15 ὑπ15 πῃ]οῃ Ῥ]ασοθ Τπθη 1Π 

Ῥεβοπα] τε]αξΙοη {ο (ο, 10 (απ Βδὺ Βατ] Ίαπσιασς) 7τ|50 1 65 

{παπα Ῥείοτο (οά. ἘῸΣ 16 {οασ]ες ἴῃο αρτῖησς οἱ {λΠεῖγ δοίη ; 

10 {πδίοη5 ποὺ οὐ {05 ου ὑμαὺ ἀείαι] οἵ οοπἀαοί, Ῥας οχίεπάς 

1 Π, τὶ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώμα- ὑμεῖς τὰ πάντα, αηᾶ ΥαΥ. 9 ἀπεκδυσά- 
τος τῆς σαρκός, ΠΠ. 5 νεκρώσατε οὖν τὰ μενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον. 866 ἴλο 

µέλη Ὁη(]ι νετ. 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ τιοίθ5 ΟἹ {Π6 βεγεΓαἰ ῬαββασθΒ, 
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{μτοασ]ιοαῦ ἴμο π]ηο]ε «ρῃετο οἱ πποτα] αοθνιίγ; απά μας 10 

ἀαίετπιίηθς ὑΠ 61 Ἰατασῦετ α5 τεδροηςΙρ]ο Ῥεῖπσς ἴῃ {πα εἰσ]ί 

οἵ (ο. 

πηιο Έτοπα ἴπε αΌογο δοοοιιηῦ 16 ση] Ίανο αρρεατεά ἐλαῖ ἐμο ἆϊδ- 

σ- ἀϊπούϊν {εαίατε οἵ ἴΠῖ5 ερὶςί]ο 15 105 ΟἨγιείο]οσγ. Τε ἀοοίτίπο 

[818 ορ]ρί]ο ΟΕ {ια Ῥεγεοπ οἵ ΟἨγιςῦ 15 Ἠοετο εἰαίεά ση οτθαῦετ Ῥτεοϊδίοη 

απά {α1]ποςς ἴμαη ἴῃ απγ οἴμετ οἵ δὲ Ρατ] ερισες. Τὸ 15 

τΠετείοτο ρου ηθηὺ {ο αδίς (ενεΏ {λοισῃ {ιο αΏ5πεχ τη αϑὺ ηθςθξ- 

εαΙΙγ Τε Ῥτιαεβ) πΠαῖ τε]αίοη ἴΠὶ5 εἰαθετπεπύ Όθατς {ο ορεγίαϊη 

οὔ]οι οπιποϊαζ]οη5 οἵ {πθ 5απιθ ἀοοίτιπο; {ο ἴποςο {ο Ιηδίαηςθ 

ο λασα ψ/Ώ]οὮ οσο οἱδον]οτο ἴῃ ού Ῥαια]5 οὐσῃ Ἰοίίοις, ἴο ἴ]λοδο πἩΙΟἩ 
ἴῃ τε]αί1οἩ. 
το 816 {οαπᾶ 1ῃ οἴμετ Αροβύοις ψυϊθηρθ, απᾶ {ο ποθ ΒΟΉ 

αΏρεατ ἴῃ {πο {αΐατς οἵ ὕΠ6 5αοοθθάῖησ σεΠοΓαΔΙΟΠΣ. 

τ. ΤΗ9 1. Τὴ ΟἨτιςίο]οσγ οἵ ἴμα Οοἱοβείαπ Ἐριςί]ο 15 1π πο ΒΥ 
ΟΗτ]ς{ο- 
Ίοσγ οἱ δε ἀλῑοτεπί {Τοπ ὑμαὺ οἳ {μθ Αρορί]ε οατ]]εν Ἰεεν. 16 πιαγ 

ρα Ιπάθεά Ῥε οα]]εά ἃ ἀεγε]ορπιεπί οἵ 15 {ογΠ1ετ {θασβῖτπς, αὐ οπ]γ 

ερἰδε ας οχηΙρῖπσ {πο ἀοοίτίπε 1Π Πα5Ἡ τεἰαίΙοῃ5, α5 ἀταπήησ ΠΘΊΥ 

ἀαάποίῖοης {τοπα 16, 85 ἀεβηϊησ γ]αῦ Πα Π{Ποτίο Ῥεεητ 1ε[ῦ ππ- 

ἀεβπεά, ποὺ αξ ῥαρεταάάϊπσ αηγ {οτοίση εἰοπιοηὸ {ο 1. ΤῊΘ 

ἀοοίτιηε 15 Ρταςί]σα]1γ Ιπνο]νεςὰ 1Π {11ο ορεηῖησ απάἆ ο]οδίησ πγοτάς 

οἱ Ἠϊ5 εαγ]οςῦ οχίαπῦ αριςίο: “ΤΠ ΟΠατοἩς νη]ο 15 ἴῃ (οά 

ἴμο ΕαίΠον πα ἴμο Ποτά «6885 ΟΠ τιϑυ᾿ ; “ΤῊΘ σταος οἵ οασ Τιοτά 

1ος Ο]τιςύ Ῥο τιν γοι”... Τα πιαῖη οοποθρ{ΙοΏ οὗ {με Ῥείδοη 

οἵ ΟἨτῖςί, α5 οπ{ογοθᾶ τὴ ὑπ Οο]οςδίαη Ἐρίδί]6, αἶοπο 5018 65 απά 

οχρ]αῖης {815 Ιαησπασθ, ὙΥ Β10 ἢ οποτν]ςο σοι] Ὀ6 επηρί]οά οὗ α]] 

Ἰσπ]ῃοππσοθ. Απαά ασαῖη: 165 Παά Ῥεεη οπαποϊαίεά Ὦγ λα Αροςί]α 

εχρΠοΙϐ]γ, ἔποασ] Ῥτιεῇγ, ἴῃ {Π|6 οαγ]]οςῦ ἀῑτοςί]γ ἀοοίτίπα] ρᾶδξασθ 

πνἨ]ο] Ώεανς οἩ {πΠ6 βαρ]οοῦ; ΄Όπο Τοτά «655 Ομτιδί, {μτοασ] 

πνἨοπα 816. 811 λίπος απά νο ὑπτοιρὴ Ἠιπι”. ΤῊΘ αὐκο]αίο 

Βιο βᾶταθ ἘΏΪΨΘΙΒΑΙ πιοάΙαδίοη οἵ {19 Φου 15 ἀθε]αγοά α5 απΠγοδογνθά1γ 1η 

ναι {818 ραβδασο {Τοπι ὑπ6 ΕἸγϑῦ Ἡριδί]ο {ο {π6 ΟοτΙπ{ΠΙαΠς, ἃ5 Τη αΠΥ 

1 τ ΠΉΘΒΗ. 1. τον. 28. οσοπ π]ῃοτο {πο ἴδτπι 1:8δε] 15 ποῦ 

3 1 0οτ, τν, 6 δι οὗ τὰ πάντα καὶ αβαῖ. 8.666 {ο ἀϊβεβοτίαξίοη ΟΠ {1ο ἆοο- 

ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ. ΤΠο εκρτεββίοη δι᾽ οὗ ἐγη6 οἳ ἴ]θ Τιορο5 ἴῃ πο Αροβίο]ίο 

ΠπΙΡΙΙΘΒ {πο οοποερίῖοπ οὗ ὑμθ Τιοϱοδ. ΥΤΙἴΕΥΒ. 

-- 



ΟΠΑΒΑΟΤΕΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΕΒΡΙΡΤΙΙΗ, 121 

Ἰαΐογ 5ἰαζοπιεπό οἱ ἐπ ἀροβί!θ: απἀ, 1 411 {π6 ἀοοίτίπα] απά 1685 ΠΥ 
ἀθτε]ορεάᾶ. 

Ρτασξιοα]. 1Πΐετεηοςς γα 10 ΠπΠΡΠΟΙΙΥ 1πνο]νο ποτο ποῦ 

ἀϊτεοί]γ επιρ]ιαφιζοἆ αὖ {5 οατΙγ ἀαΐο, 16 γα Ῥεοααδο {1α οἵτ- 

οατηδίαηοθς 414 ποὺ γεῦ τοαιῖτο εχρ]οϊ(ηθςς οἩπ (μες Ῥο]ηίς. 

ΝΟΥ {ογπας οἱ τος Ὀτίιησ ΙΠίο Ῥτοπιίπεποθ ηπΘΥ αδρεοίς οἱ ὑπ 6 

αμ. Τε Ἠετοβίες οἵ Παοάῖοεα απά 0οΙοβ5ε παν Ῥοεει 1ΠΥα- 

1.816 ο {π6 ]αΐογ ΟΠατοΏ 1Π {815 ταβροοῦ. ΤῊΘ Αγροβί]ο ΠΙπςα]/, 

16 15 ποῦ ἴοο τη ἢ {ο 580, γα] 1564 ΙΓ ονογ-Ιποτεαδ]ησ {ογζθ {μα 

πηαΠΙ{ο]άπαβς, {πε αἀαρίαδΙ]16γ, {Π|6 οοπηρἰούεποβς οἱ {πο ΟἨτίδίαπ 

1468, ποὐπθηκίαπάϊπσ 105. αΙπιρ]οΙίγ, 85. ἢ6 ορροθεᾶ 16 {ο θ8ο] 

βοοθβεῖνο ἀενε]ορπιεπ{ οἵ 6ΥοΥ. “6 Ῥετεοη οἵ ΟἨτῖδί Ῥτοναες 

ἴμο οοπηρ]είθ ΠΡΥΥΕΥ {ο [8156 «ρεοπ]αξίοηπ5 αὖ Οο]οβδα», α5 165 ας 

Ὄθεη {οιπά πο βογετείσΏ απ{ϊὰοίε {ο {αΐθο Ῥγασίῖσος αὖ Οοτίη{]. 

ΑΙ] ἴθβε 1Π{ΟΓΘ6ΘΕΠ ΠαΠΙΟΠΙ65 πηαςί Ἠαγνα αρΏραατεά ἴο ΗΙπη, ἃ5 

ἴπογ Ὑ01}} αΏρεατ ἴο 15, {εδ ενιάσποες οἱ 105 ὑγαίῃ. 

2. Απά νΊεη νε ἔστη {Τοπ1 οὐ Ρατ] {ο ὑπ6 οἴ]μεγ ἀροβίο!ο 2. Τ1ο 
Οιτὶοέ- 

ΤΙ ΠΡ5 ὙὙΠ10ἢ) ἆννε]] οἩ {Π86 Ῥοαυδοη οἵ ΟἨπὶδί {οπι ἃ ἀοοίτῖηᾶ] οἶοργ οἱ 
οἴλοτ 
ΑΡοβίο]ο 

ΙΠΠΡΙΙ65 ὕπ6 6απ1θ {απάαπιεηία] εοποθρίἸοἩ, ὑποὰρ ἢ {116Υ πιαΥ πο ἨΠΒΗΡΡ. 

Ῥοϊπέ οὗ νίθυν, νο πᾷ ἔλοπι οπαποϊαδίης 16 ἴῃ Ἱαπσιασα γΥ]η]ο]ι 

ΘΙ γα γ5 Ῥτεδεπί 16 1η εχαοῦ]γ ὑΠπ6 βαπ1θ αβραοῦ. οτε ε5ρεοΙα]]γ 

ἴῃ ἴμο Ηριδί]ε ἴο ὑπ Ἠεβρτενν Πτα, απἆ 1π {ο (οβρο] οἵ δύ ΤΠοῦν 

1οἨπ α[τοτγανᾶς, ἴμο {ογπι οἵ εκρτθβδίοη 15 Ι4επίῖσα] πα {Π 6 ο. 

αἰαύοπιεπύ οἱ δὲ Ῥαπ]. Τη Ρο ἔλοςο Ὑτίησς {πΠ6 απίνοιςο 15 14ηΗΐψ. 

5814 ἴο πᾶν Ὄουι οτενθεά ον ἴο οχὶσ δή οὐ ἐἶνποιφίν Ἠιπι. 

ΤΠις 15 ἴμε ογιοῖα] ΕΧΡΙΘΒΡΙΟΗὮ, Υ/ΠΙΟΏ Ίπνο]νος 1ῃ 1056] αἰΙ 

{Π6 Ἠϊσ]ιοτ οοποδρίΙοη5 οἵ ὑπ ΈῬσθγεοη οἵ Ομτὶςς'. ἜΤπο Ερὶςί]α 

ἴο ἴπο Ἠεῦτεις 566ΊΗ5 {ο Ίανο Ὀθθὴ νι θη Ὦγ ἃ ἀῑδοῖριο οἵ 

ού Ῥατα] Πηπιοβιαίε]γ α[ίετ ο Αγρορί]ε ἀθϑῦῃ, απ {πετγείογθ 

ὙΠ] 8οΠη6 Ώγνθ ΟΥ 51Χ Υθατς5 {ποπ ὕηθ ἀαΐῑο γ]ΙοὮ Ίας Όθεη 

αβδῖσπες {ο ἴπο (οἱοβδίαἨ Ἰείζετ. ΈΤῆΠε (Ἴο5Ρε1Ι οἵ δὲ 1 οἨπ, 1{ {π8 

ἱταάιβοπα] τεροτύῦ παΥ Ὦε αοοερίες, ἆαΐζες αροπῦ 8. απατίετ οὗ α 

οεηίἁτγ Ιαΐες; Ὀαὺ 1τὖ 15 Ππ]κοά τ] οατ εριςί]ο Ὦ} ὑπ6 {αοῦ ὑπαὶ 

{πο τοαάστς {ου νῃηοπη 16 ας ρτϊπιατ]]γ Ιπεπάθᾶ Ῥε]οηπσαᾶ {ο {μα 

πεϊσηβρουτίησ ἀΙςίτιοῦς οἵ Ῥτοσοηδα]ατ Αδία. Της τὖῦ αΠ]]αςίταίες, 

1 1οἨ. 1. 3 πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο κ.τ.λ., ΗΘ}. 1. 2 δ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς 

αἰῶνας. 
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ΈΙΤΥΗΊΘΒΡΒ 
οὗ {πο 
αροβίο]ῖο 
1468, 

3. Τ19 
Οπτ]εί- 
οἶοςβγ οὗ 
{116 5τι6- 
οεεάϊπς 
8.568. 

Τίβ Ἰοοβθ- 
Τι6585 οἵ 
ΘΟΠΟΘΡ- 
{1οη. 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΝ ΑΝΡ ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙ ΠΕ, 

απά 15 ΠΠ]ακίταίεᾶ Ὦγ, ὑπ6 ἰθασ]ίησ οὗ δὲ Ῥϑὰ] ἵπ ἐλῖς ]είζογ. 

Μοτο οβρεοίαΙ1Υ ὮΥ μα επιρμαίῖο ας5α οἳ ὑῃ8 {θτπι 0098, ΒΊΟΝ 

οί Ῥαι] {ΟΥ 8ΟΠ16 ΤΘΔΡΟΠ ας 5αρργοβςαά, 16 5αβρ]ο5 {ο οοπίτο 

τοιπά ΠΙΟ] {πο 1ά6αδ σαΐμος, απᾶ μας σἶνες ἁμὶν απἆ ἀῑτοοί- 

Π655 {ο {6 οοποεΡρ{ΙοΏ. 

Τη {π6 (Ἠτ]βίο]οσγ οὗ {Π658 ΑΡροδίο]ϊο πτηῖπσς {μετο 15 ἃ ΠΥΠΙ- 

Π655 απά ῬτεοϊδΙοη ΥΥΠΙΟἨ Ίθανος πο ἀοιαδί αὐοπῖ {πα τηαῖπ οοἩ- 

οθρίῖοη Ῥγεδεηί ἴο {6 τηϊπά οἱ ἴπο Ὑτῖίοις. Τ]ο 1άσοα οἵ ΟἨτ]κέ 

85 8 Ιπίεγπιθά]αΐθ Ῥε]ησ, ποιίῃογ ΟΟα ΠΟΥ τηαη, 15 αρεο]αθεΙγ απά 

ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ οχο]αάεά. Ότ {Π6 οπο Παπά Η15 ΠαπιαπΙ{γ 15 ἀἸΒΟΙ ΠΟΥ͂ 

οπηρῃαβισεά. Όη {Π6 οἴποτ Ἡε 15 τεργοβεηίεᾶ ας ασ]ῖησ ἔτοπα 

εἰοτη1ζγ, α5 ἴ]ιο ροτ{οοῦ τηαπ!{ε5ίαί]οη οὗ {Πο Εαί/ετ, ἃ8 ἴμο αΏδο- 

Ἰαΐο πιοάΙα{ου 1η ὑΠ6 ογεαθῖοη απά σονοτηπιεηί οὗ {1ο γγοτ]ά. 

3. Βαΐ, π]οη νγ8 ἔπτη {ποπ ἔμθςθ ΑΡρορίο]ίο 5ἰαζεπιεηίς ἴο 

ἴπο νπΙθησς5 οὗ 5ιιοοθθοᾶῖησ σεποΓαΒΙΟΠ5, 76 απο 5ἰγαοῖς γη {89 

οοπ{ταδίέ’,. Α νασπεηςςς, ἃ ΠασσιαΙίγ, οὗ οοποθρίϊοη Ῥείγαγς 1{56]Ε 

ἴῃ. {Πεῖτ ]αησαασο. 

Τη {μο ΑΡροδίοΠο Ἐδύμουβ απἆ 1π {ο δαγ]ετ Αγρο]οσιςίς γθ 

Ώπά Ιπάθεά {οτ {π6 πηοδύ Ῥατί ἃ ῥγαοίϊοαί αρρτοσϊαθίοη οὗ {ῃ8 

Έογδοη οἵ ΟΠ τύ, ν/λ]οἩ Ίεαναες ποίμῖπσ {ο 6 ἀθείτοά; Ῥαῦ 88 

6οοηῦ 45 {Π6Υ νοηίατο αροΏ αΠΥ ἀῑτθσί]γ ἀοσππαξίο βἰαζοπιεηί, 6 

1η155 δῦ οη0θ {Π6 ΒΥπιηθες οὗ σγαβρ απἀ οἸεαγπεςς οἵ οοποθρίοη 

ΨΥΠΙΟΗΏ πηατ]ς ὑπΠ6 νυ] ηρ5 οἵ πο Αγροβί]ο. 1 ἴΠεγ ἀθειτο Ίο 

επιρµαβΙζο {Π6 πια]οςίγ οἵ ΗΙ5 Ῥθυβοῃ, ἴ]ιεγ ποὺ απ{γεαιιεΏ{1γ {α]1 

1Π{0 Ἰαησιασθ γγ]]ο] 5ανοιτς οὗ ραἰτιραβθ]απῖςηλ”, ΙΓ οη {86 οὔ]ετ 

Ἰαπά ὉΠΟΥ͂ γη {ο Ῥτοπεπυ Ηϊπι τη ΗΒ πιοΙαξοτία] οαραοΙζγ, 

{]λεγ πδο ογᾶς γΥΠΙο] 86ΘΠΙ {ο ΠΠΡΙΥ 8οΠηθ ἀῑνίπο Ῥοΐηρ, πο 

ἵ αοα απά γεῦ ποὺ ααίο ἀοά, παϊζμεγ Ογααίος ποτ ογθαίιτα". 

1 ΤῊΘ τοπηατ]κ” οἩ ἴμο {μαο]οσγ οὗ 

{πο ΑροβίοΠο Ἐπίμοτς, α5 οοπιρατεᾶ 

ὙΠῸ {]θ. ΑΡροβίΐθς, ἴῃ Ώοτποι)β Τιοιγο 

Όοπι ἄετ Ῥεγεοπι. ΟΠιγὶβέϊ 1. Ῥ. 139 564. 

ΒΕΘΠΩ {ο πιο Ῥογ[εοί]γ ]π5ί απᾶ Ἠϊση]γ 

βἰση]βοαηί, Ῥθεθ 8ἱ5ο Ῥυθββθηβό Τγοῖβ 

Ῥτοπιϊετε Φἱδοίεδ 11. Ὁ. 4οό 84. οη ἴπο 

ππβγβύθπηβί]ο βρὶτϊς οἳ πο Αγροδίο]ίο 

Ἐα{]ΘΓΒ. 

1 Ὦθο [Ὁ ΙΠβί8ΠοΘ {ἴ]πθ ΤῬ8558Ρ6Β 

αποἰθᾷ ἴῃ ἴ]ο ποίο οη Οἶ6πα. Ἠοπι. 2 

τὰ παθήµατα αὐτοῦ. 

8 Τηο ππσπαχάθᾷ Ιαησπασο οὗ σα51π 

ΤΟΥ Ἰηδίαηοθ ἀ]]αδίταίες ἴμο βἰαίεπιθηῦ 

ἵη {πο ἰοχύ, Όπ ἴἨο οὔθ Ἠαπᾶ Ῥεΐα- 

νίαβ, Τ1ιεοῖ. Ώοσπι. ἃθ Ἐτίη. 1], 3. ο, 4ἱβ- 

{ποῦΙγ αοοπδ65 Ἠϊπα οἳ ΑγίαπΙβΠη: ΟἹ 

{μο οἶμον Ῥα]1], Βε[. ΕἸά. Νίο. 11. 4. τ 54.» 

1πᾷσπαπ{]γ τϑρπαϊαῦθθ πο οπΏατρο απᾶ 

οἰαίτης Ὠΐτη ας βἰτιοῦ]γ οὐὐμοᾶοχ. ἘῬοία- 

-- «.---.-. 
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ΤῊὴ6 Οτο] πεεάεά α Ίοησ εἀποαίίοη, Ῥοεΐοτο 5Ώο Ίνα Πίιεά 

ἴο ο {ιο εχροβίέοτ οἵ {ιο ὑσὰθ ΑΡροβίο]ᾗο ἀοοίτιηθ. «Α. οοπβ]οῦ 

οἱ πποτθ ἔλαπ Όντο οεπίατίιθς γη (ἀποβίϊοβ, Ἠβιοπ1{65, Φαβε]αης, 

ΑτίαΠπ5, 5αρρ]οἆ ὉΠ πθορβδαγγ ἀἰδοιριπο, ΤῊ ἴγαθ 5ΠΟΟΘΒΒΟΙΒ Τ19 Αρο- 

οἵ ἴμε Αροβί]ο5 1η {15 τερρεοῦ αγθ πού ὑπ6 {αΐ]ιοις οὗ {π6 5οοοπἆ ης 

ορηίατγ, Ὀαὺ {π᾿ {αἴ]ιοις οἱ {π8 ὑπ|τὰ ἀπά {ουτέ] οοπέατῖος. Τη {88 18ύ9ὲ 8668, 

εχροβιίοτς οἵ πο Ἀίοεπο ἆσα ψγ πα Ιπάθεά ἰθεμηῖσα] ἴδτηβ 

απά βΥ5ύεπιαί]ο ἀαβΠΙΙΟΠ5, γΥΏΙοἩ Ὑθ ἆο ποῦ Βπά Ίη {Π8 Αρορί]ος 

{Παπιβε]τες; Ραΐ, απ]εςς 1 Ἠαγο γ/]ο]]γ πη]βοοποθῖνθά ἴμο παίατθ 

οὗ {6 Ποταίῖσα] ἰοασμίτπς αἲ (οἱο55ε9 απἆ {ο ρατροτῦ οὗ δύ Ῥατ1”5 

γαβΙΣ, ἴΠο πιαῖη Ιάθα οἵ ΟἨτιςῦς Ῥεγδοῃ, τι ΠΟ Το Ίθγο 

οοπ/τοη/5 {15 ποςίϊο  αάαΐδιη, 15 εβεεηΜΙα]]γ ἔ]ιο βαΠ1θ 85 {]ιαῦ 

ΙΥΠΙΟἨ ὑπ 6 {αίμαις οἵ {Π|686 Ἰαῦεγ οοπύαγίος ορροβαά {ο {π6 Βαδε]- 

Παπῖβηι απά {Πο Αταπίδτη οἱ {Παῖτονη ασθ. Τ 1 τηϊρίακο πού, 

ο τιογο ἀῑδποίΙγ πο τοα]ῖδο Ὅπθ6 παίμτο οί {ο Ἠθγθςγ, {ια 

ΤΟΙ ον]άεπί ανν] 10 Ῥοσσοπις ἴ]λαῦ αΠΥ οοποθρίίοη 5Ἡοτέ οἱ {ο 

Ρετίεοί ἀθῖιγ απά Ῥρετίοοῦ Πα θη] οἳ ΟἨτὶςί που] ποὺ ανα 

[ατη]θ]ιεά α βαὐ15ίαοίοτγ αΠ8ΥΤΕΓ; απᾶ {15 15. λα Τθᾶδοῦ ΜΗ 

Ι Ἠανο ἀνοὶὺ αὖ 5ο] Ἱεησθῃ οη {Πο οματαςείοτ οἱ [86 Οο]οδβίατ 

[6158 {ασ]]ησ, απά ΠΥ 1 γεπίατο {ο σα] οδρεοῖα] αἰθοπί]οη {ο 

{815 Ῥατῦ οἵ ΤΥ ϱα0]εοῦ, 

ΟΥ̓ {Π6 5βύγ]6 οἵ {πο Ἰϑύΐθν {ο {ο Οο]οβείαης 1 ε]α]] Ἰανο οσσα- ΒγΊο οἱ 

ἴοι {ο Βρθαϊς Ἡοχοα[ίοτ, νοη 1 ἴο ἀῑσοιςς 1έ ἴπο- ὄρίς 8ΊΟΏ Το 8ρεαίς Ἠετεαίνατ, πηοι 1 οοπιθ {ο ἀῑδειδ 105. σεπη/πθ- ορίςΒο, 

Ὧ655, Τῇ 15 Βαϊ Ποϊθηὐ {ο 5αγ Ἠετο, ὑΠαῦ πη]]ο πο Ἱαπά οἵ δὲ Ῥατ] 

16 απτηςίακκεαῦ]ο {μτοισῃοιῦ {Π15 εριςί]ο, νο πηῖρς ὑπ6 ἤον απά 

{88 νετεαΔΙΠϐγ οἱ ὑπ6 Αγροβί]ες εατ]]ου Ἰοίίους. 

Α. οοπιρατίκοη 10 {Π|6 Ἠρ]δίέ]ες {ο ὑπ6 ΟονΙηίμῖαπς απά {ο {π6 

ἘΠΙΠρρίαπς γη] ϱουν {μα ἀπΠετεπος. Τῦ 15 ἀἰκαπσιϊκμος {Γοπι Τί τας- 
Ἶ : - ; . 1  68ἀπ6βΒ 
επι Ὦγ ἃ οετίαϊη τασσθάηθςς οὗ οχρΓθβδῖοη, ἃ «πγαπό οἵ ΠπΙςΗ ) ππᾶ σοπ!- 

οἴύεη Ῥοτάστίης οη οΏφοιτΙ{γ. ΊΠαῦ αοοοιπό ε]ιοι]ά Ὦο σῖνοη οἱ Ρο” 

{Π158 οΠατασίετ]ςί]ο, 16 16 Ἱπιροββίρ]α {ο 5αγ. Τ]ιο ἀϊἴνοιροποο οὗ 

νῖας Ιπᾷ6ϱᾶ αΏρτοασ]ας {1ο βαρ]θοί  ποτοτίμε]θββ {55 Ίαησπασο 15 ο608- 

ἔγοτα ἴμθ Ῥοϊπί οἱ υἱϑὺ οὗ ]αΐοτ ἩΓθρίοτιπ  Βἱοπα]1γ ΒΘ 85 πο Αἰαπαρῖαπ οοπ]ᾶ 

ἴἹεο]οαγ απᾶ, ππαβ]θ ἴο αρργθοῖαίο Ίατο απο. ΤΠο ἐγθαππεπί οὐ {ή 

δυβιη᾽ 5 ἀοοίτῖπθ οἳ {Πο Τιοροβ, ἆοθ {αΐμοτ ὮΥ Ώοτποτ (7,εΊιτε τ. Ῥ. 414 54.) 

1655 μη 7πβύ169 {ο {}15 {αΐμοτ; θὰ ξ [15 ]αβί απᾶ αγοῖᾶς βού εκίτεπηθβΒ. 
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Ῥαΐ 6556}- 
[18] γἱσοῦτ. 

Απα]σαίς, 

ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΡΙΡΤΙ/Ε. 

βἴγ]ε 15 ποῦ στεαίετ ἴΠαη 1011} αΏρεατ ἴῃ ὑπ Ἰείίθις οὗ αΏΥ δοῦϊνο- 

ταϊη θα ΊηαΏ, του αὖ ἀῑΠετοπύ {πιο απά ἀποὺ ἀππετεηῦ 

οἰτοαπηδίαποθς. Τ]ο ερϊδί]ος πνΏ]ο]ι 1 Ἠαγο εε]οοίθᾷ {οτ οοηίταςυ 

εισσεςί {]λαῦ ὑῃ8 αΏδεπορ οἵ αἱ] Ῥεγεοπα] οοππασίοη παι {Π6 

(οἱοβρίαπ ΟΠ τος ν]] ΡασΙα]]γ, 1 ποὺ ΥΠοΙ]γ, εχρ]αϊπ πο ἁπη]- 

π]σ]μεά ΠΙεΠογ οἱ {λῖς Ἰείίογ. αὖ {Π6 5απιο πο πο ορὶςί]α οὗ 

ού Ῥατ] 15 ΠΟΤΕ νΙσοτοι5 1Π οοποθρίίοη ΟΥ ΤΙΟΤΘ ΙΠς]ποῦ νιν ἢ 

ΠηΘΑΠΊηΏσ. 16 15 ἴ]ο ΥΕΥΥ ΟΟΠΙΡΙΘΕΦΙΟΠ οἱ {ια ἰΠποισλμίς ΒΟ 

ετθαῖες {6 ἀπβΠοα]γ. Τῇ ἴἶιοτε 15 ἃ νιαπῦ οἵ Ώπαπογ, ἴμετο 15 πο 

πιαπό Οἱ {οτο. Ἐεεβ]επεξς 15 ὑ86 Ια5δύ οἼατσε ὙΠΙΟΗἨ ο. Ῥε 

ῬτοισΠί ασαϊπεί {Π15 εριςί]ο. 

ΤῊ [ΠΟΙ Πρ 15 αη απα]γςῖς οἱ {ιο ερὶςί]ο : 

1. ΤΝΤΕΟΡΟΟΤΟΝΣ (1. τ---12). 

(1) 1. 1, 2. Ορεπῖησ εα]αζαίοη. 

(2) 1. 2--δ. Τπαπηκκσϊνίηπσ {ου ἴλμο Ῥτοσγοςς οἵ ἴ]ο ΟοἸοβδίαης 

ΒΗ Ποσΐο. 

(3) 1. 9-132. Ἔταγοαχ ἴον ὑπ οῖν Γαύαγε αἆναποε ἴπ Κπον]εάσο απιά 

ν;ε]]-ἀοίης Προ ο ἢ ΟΗτ]ςέ, 

[Τμ Ἰεαᾷς ιο Αγροςί]ο {ο βρϑαὶς οὗ Ομτὶςδύ ἃ5 ἐπ 

οπ]γ Ῥαΐ]ι οἱ Ῥγοστες».] 

11. ὮὈοσταΙκαί, (1. τ2---Ἡ. 3). 

Τ]ιο Ῥουδοη απά Οῇ1οο οἵ ΟἨτὶςῦ. 

(1) 1. 13,14. Τηπουςσ] {πο Φοη νο Ἰανο ΟἿἿ ἄε]γεταπος, ου} 

τεάεπαρ{ίοη, 

(2) 1. τς---10. πο Γπεεπιίπεπισε οὔ {ἐπ 8οη ; 

() ΑΦ ὑπὸ Ἠεαά οὗ ιο παζαταὶ Οτεαβίοη, ἐμ Ὀηϊνευςθ 

(Ξ 155 17}: 
(1) Α5 ο Ἠοαά οὔ ἐμθ πον τηογὰ] ΌγεαίοἨ, ἴ]ια 

Ονανο]ι (1. 18). 

Τπα5 Ἠε 15 ἢγνϑῦ ἴῃ 811] ὑβίηοϑβ ; απά ἐς, Ῥδεοαιδο {π6 ρίογοηιω 

[85 105 ὩΡοᾶθ ἵπ Ἡῖτη (1. το). 

(3) 1. 2ο--". 2. πο Ἰγογῷ οὗ π6 ὅοη.-- -ἃ ψουῦῖς οἳ γτβϑοοη- 

οΠαίῖοη ; 

(() Ἐεβοτιρεὰ σεπετα]]γ (1. 20). 

(1) Αρριεά 5ρεοῖαΙ]γ {ο ὑπ Οοἱοβδίαης (1. 21---σ2). 

“αι αι μυ μυ.” μμ͵-.-- 
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(11) δύ Ῥαα]5 οὗη ραγῦ ἴῃ οατηγίησ οι 0Πΐ5 ποτ]. ΗΓΒ Απα]γεῖς, 

εαβετῖησς απά ΡργεαοΠίησ. ΤΗε «πιγςίενγ” υηῃ ΒΘ 

ἢ 15 οἸαγσες (1. 24-27). 

Ἠ5 απχΙεῦγ οἳ Ῥεμα]{ οἱ αἱ] (1. 25, 290): απᾶ πἹογθ 

εδρεοῖα!1σ οἵ ὑπ Οοἱοβείαπ απ πεϊσμουνγῖησ ΟΠΙΥΟΙεΡ 

(1, τ----3). 

[Τϊδ οχρτοβδίοη οἱ απηχϊεῦΥ Ἰεαᾷς Ἰάπα ὮΥγ ἃ ἀϊτεσῦ ραῦ] 

{ο {π6 ποχὺ ἀῑγ]δίοη οἵ ὑπ6 ερϊςί]ο. ] 

1Π. ῬΟΙΕΜΙΟΑΙ, (1. 4---Ἴ11. 4). 

Ἠανηϊησ ασα]ηδῦ 6ΥΥΟΥ5, 

(1) Ἡ. {---δ. Τῆι Οοἱοβδίαπς ομαχσεά {ο αὐϊάς ἴῃ ὑπ6 ὑσαῃ 

οἱ ἴμο (οβρε] ἃ5 ὑπ τεοαϊγοά τὖ αὖ Πτα, απἆ ποὺ ἴο ο 

16 αδίταγ Ὦγ ἃ 5γαησο ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ νο πο ηθν ὕεασμεγβ 

οσον, 

(2) Ἡ. ο-- 15. ἜἼε ἰπαῦῃ πἰαύθα Εγεδύ ροβιθνεΙγ απά ἴλεῃ 

ποσα{Ἱνε]γ. 

[1π ὅπ Ῥαβρβασο ὙγΠ10}} {ο]]ον (11. ο---23) 1Ὁ ψ1} Ὦθ οῦ- 

βογνοά πουν δὺ Βατ] νιρταίο Ῥεύννθοεη ὑπ ἰλεο]οσῖσαι 

δα Ῥνασίῖσα] Ῥοεατίησς οὗ πο ἐγαῦῃ, πιαγ]οὰ α, β, 1ο- 

ερεοξϊνε]γ.] 

() ΓΠοβἴνε[η. 

(α) Ἔ]ο ϱἴεγοπια ἀνγο]]ς νγ]ιο]]γ ἴῃ ΟΙνὶδῦ απά 15 οοπι. 

πιπηϊσαθεά {μτοισα Ἠ πα (11. 9, το). 

(8) ο πιο οἰτοαπιοῖρίοη 15. ἃ αρίταα] ογοαποΙβΙοη. 

ας επ 12)" 

(11) ἠοερανείη. ΟΠτὶδὺ ηας 

(8) αππι]]εᾷ ἴ]ια Ίαν; οἱ ογάἴπαποες (11. 14); 

(α) ἰααππρ]εά οΥοΥ α1] αρἰτύαα] αροποῖες, Ἰού7θγοχ ΡούΥ’οχ- 

Γα1 (11. το). 

(3) Ἡ. τ6--πῖ, 4. ΟΡΗραοπς {οΠοπίησ ὕΠαγθιροῃ. 

() . Οοπβεαπεπ{]γ ὑπ6 Οο]οβείαης τητδύ ποῦ 

(β) εἴλεν 5αρπιῖό {ο τῖθαα] ῬτομΙρ]άοης (11. τό, 17), 

(α) ου πια ὐαίο ὑῃθ ποτβμῖρ οὗ Ἰηίετίογ Ῥοΐηπσο {ον 

]]ορίαποῬ ο ἴπο Ἠσαά (11. 18, 190). 

(1) Όπ ο εοπίγατ ὑπ|8 πιαδῦ Ποποθίοτίῃ Ῥο ὑλοῖν 

τ]6 : 
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Απα]γβίς, ι. ΤΠεν Ἠανο ἀἰεά νὶθι Ομ; απά ση Ἠϊπι ἔπετ 

Ἠανο ἀῑεά 6ο ἐ]οῖτ οἷά 118, {ο εατΏλ]γ ογάύπιαπιοε (1. 

20---23). 

2. ΤΠ6Υ Ἠανο ἴδει πι Ολτὶςῦ; απᾶ σι Ἠϊπι ἴπεγ 

πανο Τῖδεη {ο ἃ ΠΟῪ 46, {ο Ἱεανεπ]γ γγἰιορίεν (111. 

1--4). 

ΤΥ. ἨΗΟΕΤΑΤΟΒΥ (1. κ5---ἶν. 6). 

Ἐτασθῖοα] ἃρρ!οαύϊομ οἵ ὑπ15 ἀθαῦῃ ἃπα ὑ}15 τεδατγεςοβίοη. 

(1) 11, 5---τ7. (οπιργε]επδίυο τα]ε». 

() Ὑγιαῦ ν]οε» αγθ ο Ῥο Ῥαῦ ο, Ὀεῖης πιογββοά ἴῃ ὑλμίς 

ἀεαῦ] (111. 5-- τ τ). 

(1) Ὑνγμαὺῦ ρυᾶθθβ απο {ο Ῥο μιυῦ οἩ, Ὀοῖπσ απϊοκεποά 

ἔπτοισῃ {15 τεδαττοσθίοη (111, τ2---τ 7). 

(2) ἢ. τ8---ἶν. 6. δρεσίαῖ Ρτεοερίς. 

(α) ὙΠῸ οῬΗσαίίοπς 

ΟΕ νῖνεβ απ Ἠαβραπάς (111. 18, το); 

ΟΥ̓ ο Ι]άτεη απἆ ρατοπίς (111. 29, 21); 

ΟΕ εΊανες απ πποδίευς (11. 22---ἴν. 1). 

(0) ΤΠ ἁπίγ οὗ ρύαγεν απά ἐμαηκδοϊνίησ; ηλ δρευῖα] 

ΙΠ{εγοθβδῖοη οἩη ὑπ 6 Αροβί]ε” Ῥε]ια]{ (1ν. 2--- 4). 

(ο Ὑπὸ ἀπίγ οὗ ρτορτεῦγ ἴῃ Ῥεμανίοιν {ονναγάς ἴμο 

αποοηγοτίας (ν. 5, 6). 

Ὑ. ὮἘΡΗΡΟΝΑΙ, (1ν. Ἰ---τδ). 

(1) Ιν. Ἴ---ο. Ἑκρ]απαίίοης το]αίῖπς ὅο ἴπο Ἰθίδεν 1ἱ5α]{, 

(2) ἵν. το---τ4. Βα]αίαξίοπς {Τοπ ἀἴνει5 ΡΕΡΟΠΒ. 

(3) ἵν. 15--τῦ. ἈΒαμαζαξίοης {ο ἀἴνου5 ΡΟΓ5ΟΠΡ. «Α. τηεδδασθ 

τε]αθίησ {ο Ταοᾷῖοςα. 

(4) Ἱν. 1δ. Εατοψε]]. 

μα... Ὁ συ 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. 
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ΥΕΤ ΝΟΤ ΤΗΕ ΠΙΡΘΡΟΜ ΟΕ ΤΗΙ5 ΊΠΟΗΒΙ.Ρ. 

ΕΟΤ ΠΕ ΒΡΕΑΚ ΤΗΕ ΠΙΣΡΟΝ ΟΕ αοΡ ΙΝ Α ΜΥΡΤΕΒΥ. 

156 τας εἴεοίίοπιίφ 

7γ6δ ούαιοῦ γαϊϊογυΐβ 

{7ιώπιαι {γαπδργεα ές 

Φ1{Ρ6Υ 6/ιΟΥ08 απιεἴογ 11ο 

/ιαρίέτς, οφ δοοΥΘίΟΥ 1ο 

οοίγ πείς πιο έν, 

360 ος 986 {απο Γεσιώιᾶο, 

Ταπι εἰοοίο οἱ {απο ππιώιζο, 

Τμ πος, Ο)ιγὶδία, οοπιρζιο ; 

Λ708 ἆθ ζιΐο, 1105 θε /ε9, 

Τια δαποία ια Άγεσθ, 

/ἱέᾷποΟ ἐμο δίαίο. 

.ς οὐ 3 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ, 

οἱ ΔῸΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος 
΄ / ΄ 3 ΄- 

Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, "τοῖς ἐν Κολοσσαῖς 

1, 2. “ῬΑσῦτ,, 8η αροβί]ο οἵ Οτὶςὺ 
16818 ὮὉγ πο Ῥογβοπα] πιο Ῥαο ὮΥ 
άοά”β ρυδοίοιιβ γη] αἴοπο, απ ΤΙΜΟΤΗΥ. 
ΟἿ Ῥγούμον ἴῃ μα 10, {ο ἴ]ιο 60Π56- 
εταῖοᾷ Ῥεορ]ο οὗ ἄοά ἵπ 09010881, {Π6 
Ὀγοίητεη γιο απο ςἰθᾶ[αρί ἵπ ἰ]ιαίν 
αμεσῖαπορ απᾶ ἔα πὰ] ἵπ ΟἨτίκς, Μαγ 
5ταςο ἴ]ο πε]]-αρτίπς οΓα]]πιογοίθΒ, απιά 
Ῥοασθ {ιο οπού οὗ 81] Ῥ]εβείπςς, Ὦο 
Ῥερίοπεά προηπ γοι ἴοπι ἀοά οἷ 
Ἐαίμεν) 

1. ἀπόστολος] ΟἹ {Π6 οχοερθῖοπα] 
οπι]ββίοη οἱ {15 {1016 ἴῃ 8ΟΠ16 οἵ δύ 
Ῥατ}ς ερϊβί]ος 566 ῬΠ1]. 1. 1. Τ]ποισ] 
ὕἼιετο 16 πο ΤΘΑΒΟΠ ΤῸ βαρροβῖης {λα 
8 Δα ΠΟΥ Ίναβ αἰ θοῦ ἱπιρασποά 
ἴῃ ὑπ6 Οο]οββίαπ ΟΠΥΟἩ, γοῦ Πο Ιπίει- 
Ρο568 ΡΥ γ]τύπο οἵ ΠΒ Αροβίοῇο οοπι- 
Τα βίοι δ {μαγθίογο αδθρ Ἠς απιί]ιο- 
πανε {{{16. 

διὰ θελήματος Θεοῦ] ΑΦβΙΠ 1 Οον.]. 1, 
2 σος 1 τ Ἡρμος: 1. 1, 2 Έτη, ἢ τ. 
ΤΉΘΒΘ ῬαββασθΒ ΒΠ0Υ ὑπαὺ ὑΠ 6 σου 
οαηπούῦ Ἠαγο ἃ ρο]επιῖοα] Ῥοατίης. Τῇ 
ὕμαογ Ἠαά Όαοεῃ ἀἰγεσίεὰ ασαἰπεῦ ποβα 
πο ᾳπθβίοπθᾶ 5 Αροβί]οβΗἰρ, {]ιογ 
πιοπ]ά Ῥτοβαβ!γ Ἠατο {α]οη α ΒἴΓΟΠΦΟΘΥ 
{οτπι. ΤΠ οχρτθβδῖοη πηβέ {Ἰιογοίογο 
ϱο γοραγᾶάςθᾶ ἃ5 ἃ τοπιποϊαζίοι οἵ αἲὶ 
Ρογβοπα] σου, απᾶ 8. ἀοο]αγαίίοη οὗ 
ἀοἆΒ πηπιεγῖθᾶ ϱΥασ6; ο0Π1ρ. ΒΌΠΙ. 
Ιπ. 16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ 
τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος Θεοῦ. 
ΤῊΘ ΒαΠ1Θ ΊΥΟΓΚΒ διὰ θελήματος Θεοῦ 416 
ϑ64 ἴῃ οὔ]λεν οοηπασίοης ἴῃ Βοπῃ. ΧΥ. 
32, 2 Όο0Υ. γη. 5, πῃΠθγθ πο Ῥο]θπαίσα] 
ΥΘΙΟΤΕΠΟΘ 185 ῬΟΒΒΙΡΙΘ. 

Τιμόθεος] Τ1ο παπιο οἵ {118 ἀῑδοῖρ]ο 
8 αἰίασ]ιοά {ο ο ΑΡοβίΙες οὗ ἴῃ 

σο!., 

ὕιο Ἠοαάίπο οἵ ιο ΡΗΠρρίαη ἸΙοίίου, 
πΠΙΟΗ Ίπα8 ῬτοβαβΙγ υπίοη αὖ απ 
6αγ]1ἱ6Υ βίασο ἴῃ Ἠῖ Βοπιαπ οαρθϊνΙ(γ. 
Τῦ αΡΡΘαΤΕ 8150 ἴῃ ἴ]ιο 5816 οΟΠΠΘΧΙΟΠ 
ἴῃ {ιο Ἠρίβί]ο {ο ῬΗήοπιοι, Ὀπέ ποὺ ἴῃ 
ἴπο Ηρίεί]ο {ο ὅπ Ερῃθβίαπς, {λοιισ]ι 
(Ἠοβο ὕνο Ἰαύύετβ Ίπθγο οΟΠΙΘΙΙΡΟΥΑ- 
ΠΘΟΙΒ (η οπθ απού]ιογ απά γης ἴ]ιο 
Οο]οββίαῃ Ιείίου. Ἐοτ απ εχρ]απαβίοη 
οἵ {Π6 οπιβαῖοπ, 566 {πο Ιπίγοαιιοίίοη 
{ο ὑπεὺ ερὶςί]ο. 

πῃ {πο ΠΒρίδί]6β ο πο ΡΙΠρρίαις 
απᾶ {ο ῬΗίοπιοηῃ πο Ῥγθβοποο οὗ Τι- 
ΠΙΟΘΗΥ 18 {ογφούύεη αὖ οποθ (56ο Ῥ]]. 
1. 1). ΤΙ ὑμ15 ορίε]ο ο ρ]αγα] 15 
τη ηὐοϊηθα ὑπτγουρμοιῦ ἐπ6 ἐ]απ]ςβ- 
δἰνίηο (νν. 3, 4, 7, 8, 9), Ὀαί τἴοι- 
παγᾷβ ἀγτορρεᾶ, ἨΥΊΙΘἨ {ιο Αροβί]ο Ὄο- 
6118 {ο βροα]ς ἴῃ Πῖ6 οὐ Ῥογβοη (1. 23, 
24), ἃπα 5ο 6 οοπΒΙηπαθς {ο πο οπἀ. 
ΤῊΘ οχεορίΙοἩς (1. 28, ἵν. 3) ἃ16 ταὔ]ιου 
αρρατεπί Παπ τοα]. 

ὁ ἀδελφός] ΈΤΠπιοῦῃγ 15 ασαϊπ ἀθβίο- 
πύρα ΒΙΠΙΡΙΥ ΄ἴπο Ῥτοίμογ) {η 2 ΟΌ0Υ, 
1. 1, ΕΙ]6πη. 1, αὖ ποῦ ἴῃ ΗΘ. χΙ]. 23, 
ΠΟΙ {πο γἱρηῦ τοαᾶῖηρ 1 τὸν ἀδελφὸν 
ἡμῶν. ΤὴΘ βϑῖηθ ἀθδίσπαζίοη 15. αδοὰ 
οὗ Θυδγύυβ (Ἠοπῃ. χυ]. 23), οὗ δοβύμθῃθβ 
(τ 6095. 1. 1), οὗ ΑΡΟ]105 (1 091, χνΐ. 12); 
οοπιΡ. 2 099. ὙἹΙ1. 18, πχ. 3, 5, ΣΙ 18. 
Α8 5016 ἀθβίσπαδίοπ 5οοπιθᾶά {ο 6 
γοριτθᾶ, απᾶ 85 ΤΗπιοίΙγ σου] ποῦ 
Ῥ6 ολ]]οά απ ροβύϊθ (866 6αἰαακς, 
Ῥ. 96, ποίθ 2), λα, α5 ἴ]ιο βἰπιρ]ορδέ 
1016, ποα]ά πααγα]]γ ασσοβί 108ε]{. 

2. Κολοσσαῖς) Τον ἴπο ΤΘΑΒΟΠΑ 
ΠΥ 015 ΤΟΥΤῚ 15 Ργε[ευγος Ἠεγθ, π]]]α 
Κολασσαεῖς 15 αἀορίθά ἴῃ ιο Ποαάΐπς 
οὗ {π6 ερὶβί]ο, 566 ἃ ουθ, Ρ. 16 Μα. 

9 
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ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ: χάρις ὑμῖν 
Α 3 / 3 Α ΄σ Δ ε αν 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρος ἡμῶν. 

9Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ [καὶ] πατρὶ τοῦ Κυρίου 

ἁγίοις «εαὐμίς,1.6. ἴο Ῥθορ]θ 60Π- 
«οογαἑοᾷ {ο ἀοἆ, {π6 Τ5γαε] οἵ {Π6 ΠΟῪ 
οοτεπαπό; 806 {ιο ποίο οὐ ΡΗΙΙ. 1. 1. 
Τή5 πιοᾶο οἱ αἀάνθβα ΠΙΑΥΚΒ {Π6 ]αΐ6Υ 
ορίἛί]ος οἵ δὲ Ῥαπ]. Ίπ Πἱβ ΘΠ] ΟΣ 
Ιείέεγς (1, 2 Τ]1688., 1, 2 Οο9Υ., (αΙ.) α 
τ [68 τῇ ἐκκλησίᾳ, ταῖς ἐκκλησίαις. ΓΘ 
«απσο Ῥορίπς νηέ]ι ὑπ Ἐρϊεί]ε {ο ἴπε 
Ἐοπιαης, απά Ποπ ὑπαῦ πιο Γουνγατά 
ἔιο Αροβί]ο αἱ ΥΕ 11865 ἁγίοις ἴῃ 
τατίοαβ οοπαρΙπαξίοῦς πὶ αἀάτεβείηρ 
εμαχο]ιος (Ἠοπι., ΡΗΙΙ., 6ο]., Ἐρῃον.). 
ΕῸΥΣ ἃ βΙπΙΙ]άΥ ΤΙΙΕΠΟΠΙΕΠΟΗ, 8εσνίης 88 
ἃ οἸγοπο]οσίσα] ππατῖς, 560 πο ποίθ ΟΠ 
ἡ χάρις, ἵν. 15. Τα ψογα ἁγίοις πιπβύ 
Πού Ὀ6 {γοπίαᾶ ἃ8 ἃ βαὐείαπίίνο ἴῃ 
αοοογάαπςσθ τ ἢ 108. πβασθ ἴῃ Ραγα]]ε] 
Ραββᾶσ6Β, απά ποῦ α5 8η δΔα]θοῦνθ 60Π- 
ποσίοὰ πὶ ἀδελφοῖς. ὅ66 ἴπο ποχὺ 
ηοίθ, 

καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς] ΤΗϊ5 απαδια] 
αἀάϊΙίοι 18 ἢ] οἵ πιεαπίης. ΒΟΠΙΘ 
ΏΙΘΠΙΡΟΥ5 οΓέ1ιο Οο]οβείαπ ΟΠαχο]Ἡ ΤΟΥ 
βἸα]και ἴῃ είν αἱ]εσίαποθ, 6ΥεΏ ΙΓ {116Υ 
μδᾷ ποῦ {α]]οη ἔτοπα 16. Τὴ Δροξδί]ο 
Ειογο[ογο πγῖδ]ιος 16 {ο 6 ππάεγδίοοᾷ 
Οναί, πνοή Ίο ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ {ο βαϊηΐβ, Ίο 
ΤΊΘΑΠ5 {πο ἔγαθ απᾶ βος[αδίῦ ΠΙΘΠΙΡΟΘΥΒ 
οἵ ο Ῥτού]εγ]οσά. 1π ἐς αγ ο 
ου]ίαπε]γ ἰπὲβ αὖ ὑπ ἀε[οσθίον. Τ]χαβ 
{πο νου 8 καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς 3ο ἃ 
εαρρ]απιοπίανγ εχρ]απα[ίοη οἵ τοῖς ᾱ- 
γίοι. Ηθ ἆοος ποῦ ἀἰτεςγ οκε]αάςο 
ΔΎ, Ὀπέ μ6 ΙπαΙγοοίΙγ ὙατΠΒ αἲ]. μα 
ΟΡ μοῦ πιστὸς οαηποῦ Π]οαΠ ΒΙΠΙΡΙΥ 
ἐρο]ανῖησ”; {ου αι 10 πγου]ά αάά πο- 
ὑήπς νηῖο]ι 15 πού αἰγοαάγ οοπίαϊηθα 
ἵπ ἁγίοις ἀμ ἀδελφοῖς. 15 Ῥαβείνο 
5686, “ὑχαβύνουίῃν, βυθα  αβῦ, άΠΒΥΥΕΥΥ- 
πρ τηυϑὺ ο Ῥυομϊποηῦ ΠΘΥΘ, ἃ8 1η 
Αοὐβ Χγ]. 15 εἰ κεκρίκατε με πιστὴν τῷ 
Κυρίῳ εἶναι. 39ο 6αἰαίίαιε Ῥ. 155. 

ἐν Χριστῷ] Μοβί παζαγα]]γ οοπηθοῦοᾷ 
πλ Ῥοῦῖι ΤΟΥάΒ πιστοῖς ἀδελφοῖς, 
ἠιουρ]ι τουτί πο ΟΠ ΘΗ {ἴο πιστοῖς : 
6ΟΠΙΡ. 8ΏΡ]6Ν. Υἱ. 21 πιστὸς διάκονος ἐν 

Κυρίῳ, τ ΤΙΠΙ, 1. 2 γνησίῳ τέκνῳ ἐν πί- 
στει. Ἐοχ πο ΕΧΡΓΘΕΒΕΙΟΠ πιστὸς ἐν 
Χριστῷ, ἐν Κυρίῳ, 8560 8ἱ5Ο 1 09.1. 17, 
Ἠρ]ιοβ. 1. 1. Ἔϊθ ΑΡοδίϊθ αβΒΙΠΙΘΒ 
ἴλαί {πο Οο]οβδίαπ Ῥτείμτεη αγθ “βίθα- 
[αςύ ἴῃ ΟΠ δύ.  ἘΤ]αῖς εἰαίαο {πας οὐη- 
ὑγαβὺβ τι ιο ἀοεοτίρίίοη οὗ {ο Ἰιθ- 
γοίῖσα] {δας]ιου, πο (11. 19) οὐ κρατεῖ 
τὴν κεφαλήν. 

χάρις κ.τ.λ. Οπ {15 Γοτπα οὗ βα]αζα- 
Ώοπ 566 ἴμο ποίθ {ο 1 7685. Ἱ. 1. 

πατρὸς ἡμῶν] ΤῊΘ οπΙγ Ιηπβίαποορ ἴῃ 
δύ ΡΒ αρίβί]α5, πετο ἴ]ιο πϑηῖ6 οὗ 
ὑμθ Εαίμοχγ βἰαπάβ αἰοπθ πὶ {Π6 ορθῃ- 
πο Ὀοποάίσίίοῃ πὶ ποὰὺ ἐπ αἀάϊοπ 
οὗ ο σδα ΟΗπ. ΈΤπο οπηββῖοη τὰ 
πούϊορα Ὦγ Οτίσεπ (ον. τ. ὃ 8, τν. Ρ. 
467), πὰ ὮΥ ΟΠγγβοβίομμ (αα ἴοο, ΧΙ. Ρ. 
324, Ποηι. ἴηι) 2 (0γ.ΧΧΣ,σχ.ρ.651). Βαῦ 
{γαΠδΟΥΙΡΘΥΒ παῦαγ ΠΥ αἰπησά αὖ απῖ- 
{ογπηζγ, απᾶ 50 ἴῃ ΠΠΠΥ οορῖθς νο βπᾶ 
ἴπο αἀάῑίΙοη καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
πο οπ]γ οὔπεν εχοερίῖοηπ {ο {λαο ΑΡο- 
5016 5 δια] ΤΌΤ 18 1Π 1 Τ]ιοββα]οπίαἩΒ, 
ΝἨθγθ {ιο ῬοπεςΙσίίοη 18 βΠογίου 56111, 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη, ἃ νηθγο Ἰϊ]κο- 

πςο {πο οοργΙδί5 ἢν 5αρρ]εᾶ πονάς 
{ο Ἱεπσίμοπ 16 οαὖ ἴῃ αοοογάαποσθ τ ἢ 
ού Ῥατ]ς οοΠΙΠΙΟΠ Ῥγας (1ο. 

3--δ, “Ἠ6 ἩΘΥΕΓ 68856 {ο Ῥοιγ 
{οτί Οὐ Οιαπ]κβσ]νίπσ {ο ἄοά {πὸ 
Ἐαΐ]ιος οἵ ουσ Τιογὰ «6815 ΟἨτ]δέ οἩ 
γοιγ αοσοοιπῦ, ὙΠθηβοθγου Ίο ργαΥ {ο 
Ἠίη,. ρα αὔθ ΠΙ οἵ παπ]ς[α]ηοββ 
{ου ἴ]ιο ἠάϊπσς οὗ πο Γατίδι νγλ]ε]ι γα 
Ἰαγο ἴῃ Οµτ]ςύ {6808, πὰ ια ζοσ6 οι 
γθ 5ΠΟῪ {οπαγάς αἲ] {πΠ6 ρεορ]ο οἵ αοἀ, 
πη]]ο γθ ]οο]ς Γουναγὰ {ο ἴπο ᾖορε 
πἩΙοἩ 15 βὐοτοᾶ πρ {οχ τοι ἴῃ Ἠθαγοῃ 
48 ἃ ἴγθαβαγο {0Υ ο ἢ {ο 90116. 
Τ]]5 Ἠορο νγὰβ οοπιπηαπ]σαζθᾶ {ο τοι 
ἴῃ {1οβθ ΘΑ ΘΙ 1658015, ΊΥΊΙΘΠ ἴ]ιο (009- 
Ρο] πναβ Ργοασμεά {ο γοι ἵη 158 ρυτίψ 
δα Ἱπίοστίέγ---ί]ιο οπθ απίγογβα] ἀη- 
ολαπσοαῦ]ο (οβρα!, πῖο παδ πας 
που {ο Υοι, ΘΥΕΠ 48 16 νὰ οαχτ]εᾷ 

ὐλ ΚΕ ΓᾠἘ“.|.͵.͵..Γ-ϱ..- 
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ε -- ΄σ - / νε ΄σ ; 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παντοτε περι ὑμῶν προσευχοµενοι" 
2 / Χ 7 ε -- 5 ΄σ “ ᾿ 

4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμών ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν 
3 7 « ”/ 2 / δ ς / δὺ 3 Δ 

αγαπΏν [ἣν ἔχετε] εις παντας τους αγιους» ια την 

(γοιασ]ιοαί {π0 πποτ]ᾶ, αρργονίης 15ο]{ 
Ὦ} 108. ἔτι πθγθβοενες 16 15. Ῥ]απί- 
οἆᾱ. Του, 85 6ΙβαμΊιεγε, 50 8150 Ίπ γοιι, 
έμπορο ἔα 5. Ἱνεγθ πιαπ![ορίθά {Γοπι ἴ]ιο 
Ηγεί ἆαγ νπεη Το τοσεῖνοά γοιγ ΙΘΘΒΟΠΒ 
ἴῃ, ἃ πα αρρτε]οπάςᾶ ἴ]ιο ροναΥ ο, ὑπ 6 
σοπαῖπθ ο0βΡε1, τ ΒΘ 15 ποῦ α ἰὼν οὗ 
οτάίπαπςσθ» αὖ ἃ ἀϊδρεηδαίίοη ο{ρτασο, 
ποὺ ἃ ἀθγνίοορ οὗ πε Ὀαῦ ἃ. ἐγαἰῃ οὗ 
αοα. Βασ] γγας ὑπ6 ποτά Ῥγεασ]ιοά {ο 
γοα Ὦγ Βραριταβ, οἩΥ Ὀο]ογεά {εἱ]ουν- 
βοτναπίύ ἴῃ ΟἿ Μαδίογς Ποαβελο]ά, 
πο ἴπ ος 4Ώβεησο απά ο οι. ΘΑ] 
Ἰα5 παἰπ]βίογθοά {ο οι ιο (905ΡεΙ οἵ 
Οµτ]εέ, ἀπ π]ο που; Ὀτῖησα Ῥασ]ς {ο τ1β 
ἔιο γγα]οσπιθ δΙάΐπος οὗ ἴμο Ίουο πῃ ῖο ἢ 
6 5800 ἴπ ἴπο Βρίτη 

3. Ἐὐχαριστοῦμεν] ὅ66 {Π6 ποῖοΒ ΟΠ 
1 ΤΗ6βΒ. 1. 2. 

πατρί] Τ μα καὶ Ὀ6 οπη]θὐθά, ἃ5 0Π6 
Ῥα]αποθ οὗ Δα πο 165 αρβοατΒ ο β1ς6- 
ρελί, ὑπΠ6 ἴον οἵ πονάς Ἀετο 15. απ{(ο 
οχοορύίοπα]. ΕἸ ΠΟΥ 16 ΤΙΠΒ ὁ Θεὸς 
καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου, ΏΟΠΙ. ΧΥ.6, 2 0901. 
οσο. η ΠΡΠΘΒ, 1. 3 (τ.Ἰ), 1 Ροἱ. 1. 
3; οοπαρ. θυ. 1. 6: απ ἵπ απα]οσοιβ 
63565, 861 48 ὁ Θεος καὶ πατὴρ ἡμῶν, 
{πο τι] 15 ἔ]α βαππο. 6ο ἴ]ο ποίο ΟΠ 
δια. Ἀοπι. ὃ 7. ἴπ 11]. 17 ΠοπεΥος 
πο Πᾶν τῷ Θεῷ πατρί, γῆ 6 16 ὑΠ6 ογ]- 
ἄεπορ 15 πποτο αθοϊδίνο δηὰ ιο οχ- 
Ῥγοββίοη απίίο αδ απιδαα]. Όπ ιο 
οαὐμογίθίος {ος ιο νοι θα 08 
Ἰςγο 566 πο ἀθίασλεά ποῦο, 

πάντοτε κ.τ.λ.] Ίο Ἀοθγο πιοοῦ ύ]ιο 
84Π16 ἀἰβιοα]{Υ αροιῦ υ]ο οοπποχίοἩ οὗ 
ο οἴβϑιβοθ, οι οοπ{τοπύδ 8 ἴῃ 
βοτοτα] οὗ δὺ Ῥατα]8 οροηίπς Όπαπ]ς- 
βἰνίησβ. Τ]ιο γογᾷΒ πάντοτε απ περὶ 
ὑμῶν πιιβῦ οΙεατ]γ ὉΘ (α]οπ {ορείμογ, 
Ραεσαα5δο ο επιρ]αδί οἵ περὶ ὑμῶν 
ποπ]ά 6 Ἱπεχρ]σαβ]θ, 18 16 βίοοᾶ αὖ 
πο Ῥεριηπίης οὗ ἃ οἸααβο. Ῥαί αγο 
{ΠΥ {ο Ὀο αὐίασ]ιεὰ {ο {}16 ργθοθαϊῃρ ου 
{ο ύμε {ομογ]πςσ βεηίεποοῖ ΊΤΠο οοή- 
ποχίοη ἢ ο ργονῖοιΒ ποτά 18. ἴὰ- 

γουγοᾶ ΡΥ δύ Ῥαα]ς πβπα] οοπ]πποίοἸ 
οἵ εὐχαριστεῖν πάντοτε (5906 ἴ]θ ποθ ΟΠ 
Ῥ]]. 1. 3), απᾶ ὮΥ υπο ραγα]]εὶ ραββασο 
οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἴῃ 
Ἠρ]αΒ, 1. 16. Ἔλαβ ἴπο πονάς σ]}} 
τηθδῃ “ "776 φἴσο (απ ΟΥ γοιεαζισαγς 
πι οι ργαψογ8. Βου ἰΠῖ5 αΏεο]αία 
86 οἵ προσευχόμενοι 860 Μαϊζ. νἱ. 7, 
οὐδ χνἰ. 25. 

4. ἀκούσαντες] ΄/ιαυῖγι θα ΗΤΟΙ 
Ἐραρ]γας (σεν, 8); {0Υ {πο ΑΡοδίΙο δὰ 
πο ἀῑτοοῦ ρεγβοπα] Κπον]εάσο οἱ {Π6 
Οοἱοβδίαπ ΟΠματο]: 566 ιο Ιπίοᾶπς- 
ἱοἨ, Ρ. 27 86. 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] Το 9 οοπηθοίθα 
τ τὴν πίστιν ὑμῶν. ΠΟ βἰτίοῦ οἰαβ- 
5101 Ἰαηπσιασο πνοι]ά γα ΓΘ τὴν ἐν 
Χ. Ἰ., θαὺ {π6 οπΙββῖοπ οὗ ὑπ ἃυύϊο]θ 5 
ΕΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ {πο Ναι Τοβίαπιεηί (6. 5. 
ΝΟΥ, 8); 8566 πο ποίθ ὁπ 1 Τ1688, 1. 1. 
8Δηα {που ὃ χχ. Ρ. τόρ (θα. Μουίομ). 
ΤῊΘ ῬγΘροβιθοη ἐν Ἀετο ἃπα ἵπ {ο ρὰ- 
τα]16] ραββαρθ, ΕΡΙΙ6Β. 1. 15, ἀϑπούθβ έἶιο 
ΒΡΠΘΙΘ ἴῃ γ]Ιο {ιοί αι] τηονες, 
γα Υ Παη ο ορ]εοῦ {ο νΠῖοΙ 16 15 
ἀἰτεσίεά (ἑοπαρ. 1 Οογ. 111. 5); ἴον, 1 
ιο ορ]εοῦ δα Ῥεοῃ πηθαπξ, πο ηα- 
{πτα] Ῥγαροβίδίοη γγοα]ά ἤν Ῥοεειι ἐπὶ 
ΟΥ εἰς (ο... 11, 5). ΤῊΙΒ 15 ΡτοβαβΙγ ὑπ 6 
6386 850 ἴῃ 6. ΡαΒΒαΡῸΒ πιογο αὖ 
Ητεί βιρῃῦ 16 τηϊρηῦ 6οοπι ΟὐΠ ΘΙ ΨΊ56, 
ο..1 ΠΤ ΠΠ. 15..2 πὶ; ΠΠ, 15; [ῸΥ 
6οΠΙρΡαΥθ6 2 ΤΊ. 1. 13 ἐν πίστει καὶ 
ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, Ἡ]ιθγο {Π6 
πηθαπίηςσ 15 απαπιρίσαοαβ. Τ]αεγο 15 
Ἡούενετ δα ΠΟΥ ἴῃ (νο κκ [ογ ιο 
πβο οἵ ἐν γι} πίστις, πιστεύειν, {ο 46- 
ποθ {ιο οδ]θοῦ, ἴῃ «61. κ. 6, ΡΒ. 
Ἱχχν]ῇ. 22, Πα Ῥεγμαρα ἴῃ Ματ 1. 15, 
ΟΠ. 11]. 25, πα (πιογο ἀοα ο {α11γ 501}]) 
ἴῃ Φ0Η. ΠΠ. 15. 

ἣν ἔχετε] ὅ'86 ἴπο ἀείασμοά ποίο 0Ἠ 
6ο ναγίοιβ Τ6ΚΚΙΠΡΑΒ. 

5. διὰ τὴν ἐλπίδα] “707 {{ε ᾖιοφρο; 1.6, 
Ἰοο]ίτρ {ο ιο Ἠορο. Πο [οονίπς 
ΥΘΑΡΟΠΒ 566Πὴ ἀθοϊβῖγο [ἢ νοῦν οἵ εοη- 

ορ 
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ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προη- 
/ 3 ΄σ ͵ ΄σ 3 / -- 3 7 6 ΄ 

κούυσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου, “τοῦ 
ε -- λ Α Α “ / Δ 

παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθως καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν 

πθοβίηρ διὰ τὴν ἐλπίδα, ποῦ τὶ} εὐχα- 
ριστοῦμεν, Ὀὰὺ γη] τὴν πίστιν κ.τ.λ., 
πΏεί]ιεγ ἣν ἔχετε Ὀ6 τοί! θα οὐ πού. 
(1) Τμο στοαῦ ἀῑξίαπερ οἵ εὐχαριστοῦ- 
μεν ἴΒ ἀραίπδῦ ἴ]α ΤΟΥΠΊΘΙ οΟΠΠΘΣΙΟΠ; 
(2) ΤῊ {ο]]οπίπς «Ἰααβε, ἣν προηκού- 
σατε κ.τ.λ., 5ασσοθβίς ὑπαὺ ο πονάς 
διὰ τὴν ἐλπίδα ἀθεογῖρο ὑπ6 τιοβῖγες οὗ 
ἴπο Οο]οβδίαις {ος πε]]-ἀοῖις, ταῖμου 
ἔπαηῃ {μα ΤΘΑΡΟΠΒ οὗ {π6 Αγροβίϊο {0Υ 
Οιαπη]βοΊνίης: (3) πο ἰπ]αᾶ οἵ ΟΗτῖδ- 
(ἴδῃ ογασθ», ψ]]οίι δῦ Ῥαπ] ἀεμβσ]ηίς {ο 
αβεοοϊαΐο {οσεί]ιαγ, ποτα]ά οίπεγπήςδε ο 
Ῥγο]καπ πρ. ΤῊ Ϊ5 ]αβί αγσιπηθη{ ΒΘΘΠῚΒ 
οοπο]πβίνε; 8566 δβρεοῖαΙ]γ ἴ]ο ϱ«ΟΥΤ6- 
αροπάἶπσ ἐΠαπκαβσ]ϊνίης ἵη 1 ΤΉ 688. 1. 3, 
μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πί- 
στεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος κ.τ.λ., ἢ 
{86 ποίο {Ἴσγα. ΤῊΘ ογάεΥ 15 ἴΠο 58.116 
Ἀοτο, α5 ἴποτα; απά 16 15 ἴμο παίιγα] 
βοαιιοποθ. Εἰ) τοβῦ οἩ {86 ραδί; 
Ίογο σου ΚΒ ἴῃ {Π6 Ῥγοδεπό; ΠΟΡΘ Ίο] 
{ο ιο {π01γο. ΤΉΘΥ ΤΥ Ὀ6 τοσατά- 
οἆ αξ ἴπο οβιοϊοπί, πιαίετῖα], απά 
Άπα] «α11868 τοβρεςἑνεΙγ οὔ {Π6 ϱρϊγ]- 
ὑπ] 116. Οοπιρατο Ἐο]ψοαχρ δ λιΐ. 3 
πίστιν ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν, 
ἐπακολουθούσης τῆς ἐλπίδος, προαγούσης 
τῆς ἀγάπης. 

ΤῊ6 Ἠορο Ἰετο 15 1ἀθηψηθα τι (1ο 
οὈ]θοὺῦ οἵ {π6 Ἠορο: 8566 πῃ ῥαβεᾶσος 
αποίθα οἨ (α]. ν. 5. ΤῊΘ βθη86 οὗ 
ἐλπίς, ἃ5. οἳ ιο ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ Πρ ΤΟ 8 
ἴῃ ΑἨΥ Ἰαησπαρο, οβοϊ]]αίας θούσθοῃ {με 
βαρ]ασίῖτο [66] 1 πηρ απᾶ ο οὈ]θούϊνο 
ΘΔ ]Πβαύϊοη ἢ ΟΟΠΙΡ. Ῥοπι. ΠΠ. 24 τῇ 
γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν' ἐλπὶς δὲ βλεπο- 
μένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς' ὃ γὰρ βλέπει τις 
κιτιλ., ΠΟΥΘ 16 Ῥαβ5ο5 αργαρί]γ {ΟΙη 
{με 96 {ο {π6 οὔ]ογ. 

τὴν ἀποκειμένην] “τοἠϊο, 18 δἰογοαῖ 
πρ Τῷ 16 {π6 θησαυρὸς ἐν οὐρανῷ οἵ 
ὑπὸ ἀο506185 (αἰ. νἱ. 20, 21, ]μι]κο χἱϊ. 
34, πν]. 22). 

προηκούσατε] ο ο)ο] 396 10676 

ἐοία πι ἐἴπιο αεί Το Ῥτεροβίθίοη 
ΒΘΘΠ15 Ἱπεπᾶεά {ο οοπίταξύ {εῖτ 
εαγ]6ς τη ΠῚ. Ἰαΐον Ίδδξοτς---έπα 
έταθ (08Ρ61] οἵ Εραρμγας ψσμ ἐπ {αἱ5ο 
ΘΌΒΡΘΙ οὗ {πον γϑοθηῦ {6ασΠ6τ» (568 
{86 ποχί ποίθ). ΤῊΘ οχργεβεῖοη που] 
σαΐπ {οτοθ, {1 νο τϊρηῦ 5ΏΡοβο ἐμαῦ 
ἴπο Πεγείῖσα] ἔεασμεις οΏβειγθεᾶ ΟΥ 
Ρεγγετίεᾷ πο ἀοοῦτῖπο οἵ πα τθδΙΓ- 
ΤΘΟΙΙΟΠ (οοΠ1Ρ. 2 Τΐτη. 11. 18); απά {Π 6]: 
εροοι]αθίγο {επείβ Ἱπετο ποῦ απῃκα]γ 
{ο Ἰοαά {ο 5ο ἃ τοδα]6. Βαῦὺ 8 15 
ποῦ ΠΘΟΘΒΣάΥΥ; [ΟΥ̓ απᾶθγ αΠΥ οἵγοππῃ- 
ΒἴαΠΟΘΒ {μα {αἱβο ἀοοίπο, ἃ5 Ιεαάϊπο 
{Ἠεπη αδίταγ, ἑοπᾶςά {ο εἶεαῦ ἔπειπα οὗ 
ὑπο ΠΟΡΘ; 866 Υ61. 23. Τ]ι6 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
᾿η θυ οὐδ "5, πίο Θχρ αῖῃ προ- 35 
πηθαπ]πς οἰ ὕπο υ «Ῥείοτο 165 [α]β]ηιοπί 
ΟΥ «Ῥείογο Τὴν ὙΙθῖης 0ο τοι, Β6ΘΠΙ 
ΘΙ ΠΟΥ 5ο παίιγα] ἴῃ {Παπιβο]νθβ ΠΟΥ 
80 αρργοργίαίο {ο {6 οοπ{εσί, 

τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου] “ έλα 
ἔγιίᾖι ΩΓ {ιο (6οβρε], 1.6. 6 πιο απᾶ 
σεπι]πο (οβΡρ6] αξ ἑαπσ]Ώί Ὀγ Βραρ]ιτας, 
απά ποῦ ἴπο ερατίοις εαραάέπίο οὗ 
Όποβο Ἰαΐεγ Ῥνοίεπάθι5: οοπαρ. νου. 6 
ἐν ἀληθείᾳ. 6ο 4180 (αἱ. Π, 5, 14, 
πηοτο ἃ. 5.1 1187 οοπίγαςί 15 Ιπιρ]]θά ἴῃ 
{Π6 186 οἵ ἡ ἀληθεία τοῦ εὐαγγελίου. 

6. τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς) ΄ο]ηίο]ι 
γοαο]οα μοι. 'ΤῊΘ οχρΓΘΒΒΙΟΏ παρεῖ- 
ναι εἰς 15 ποῦ ΤΙΠΟΟΠΊΠΙΟΠ 1π οἰαδβίοαὶ 
ἩΤΙ{ΘΥ5; Ο0ΠΗΡ. παρεῖναι πρὸς Ιπ Αοὐβ 

ΧΙ]. 2Ο, 68]. ἵν. 18, 20Ο. 0 8180 εὗρε- 
θῆναι εἰς (Αοἷξ νυ ΠΠ. 40), γενέσθαι εἰς 
(6.5. Αοὐβ χχγ. 15); απᾶά ΘΥΘΠ εἶναι 
εἰς (κ6 χῖ. 7). 96ο ὙΥΠΟΣ ὃ Ἱ. Ρ. 
516 κα. 

ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ] Έοτ 8ἃ βἴπη]αγ 
Ἠγροιρο]ο 56ο Ίοπῃ. 1. ὃ ἐν ὅλῳ τῷ 
κόσμῳ ; ΟΟΠΙΡ. 1 ΤΉ 685. 1. 8, 2 ΟΟΥ. 11. 14, 
ἐν παντὶ τόπῳ. Μοτο ΚΒ απάστ {Π686 
πιογᾶβίμαη ΑΡΡΘΑΣΒ ΟΠ {Πο βγ/ασθ. ΤῊΘ 
πο (.ο8Ρ6], 6 ΑΡοβῦϊθ 566Π18 60 88, 
Ργος]αἴπ]ς 108 (γαι Ὦ} 105 απ]γογβα]{γ. 
ΤῊ 156. ΡΌΒΡΘΙΒ. απο {6 ουὐρτον 8 
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καρποφορουµενον καὶ αὐξανόμενον, καθως καὶ ἐν ὑμῖν, 
- / 3 / / Ἁ / “σ΄. 

ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ 

οἵ Ίοσα] οἰγοιπιβίαποθβ, οἵ βροοἴα] 141ο- 
ΒΥΠΟΥΕΡΒΙ68; ἴπο ἴγαπο (οβρει ἵ5 πο 
ΒΑΤΗΘ 6ΤΘΙΥΜΊΕΤΥΘ. ΤῊΘ {81506 5οβΡε1β 
Ἀἀἄτοβδβ {Ἰοπιβο]γοβ {ο Ππιϊυαά οἴγο]οβ ; 
ἴπο ἰγπο 4οβρε1 Ρτου]αῖπῃς 1056} Ῥο]άΙγ 
ἑπτοισ]οπί ο νοῦ]. ἩἨετοβῖθβ αγθ 
αὖ Ῥοδύ οὐμπίο: ὑχαῦ 18 οδβεηθία]]γ 
εαἰῃο]ῖο. 3866 Τ6Υ. 23 μὴ μετακινούμενοι 
ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ 
ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ 
κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 

ἐστὶν καρποφορούμενον] “18 οοηδίαγι{ζή 
δοαγίηρ ων Ἔϊπο Επαῖς, νῖο] {Π 6 
(.οβροΙ Ῥδατς σιῦμοῦὺ [81] ἴῃ 811 βοἵ]5 
απά ππάετ ΘΥΘΙῪ οΠπιαίθ, 18 108. οὐϑ- 
ἀθηίία], 105 γετισαδίοτ, ἃ8 ασαἶπεύῦ ἴπο 
Ῥτοδίεπβίοης οὗ αρατίοας οοιηίοτ{αῖίς. 
Το βαρβίαπᾶτο τοτῃ Βῃου]α Ἠεγο ὈΘ 
{ακεηπ γη] ιο ρατίοῖρ]θ, 5ο α8 {ο 
ΘΧΡΙΘΒ5 σογεϊγηιοίέμ οἵ Ῥτοξβεπύ δούϊοῃ ; 
8.5 ἴῃ 2 Οογ.1Χ. 12 οὐ μόνον ἐστὶν προσα- 
ναπληροῦσα κ.τ.λ., ΕΠΙ]. 11. 26 ἐπιποθῶν 
ἦν. Τὸ ἰβ 1655 ΘΟΙΏΙΠΟΝ ἴῃ δὺ Ρδὰ] 
πα ἴῃ 801η6 οἱ ὑπΠ6 Οαποπῖσα] ΥΤΙ{ΘΥΒ, 
6.5. δῦ Ματς απ δύ Ίμικο; Ῥαῦ Ῥτο- 
ῬαδβΙγ οπΙγ Ώεσαιβθ Ὦο ἆθα]ς 1658 ἴῃ 
παττα(ϊνο. 

ΟΕ ο π]άά]θ καρποφορεῖσθαι πο 
οὔπου ἱπβύαποθ Ἠαδ Ῥθευ {οαπᾶ. ΤῊΘ 
γοῖσο 16 ῬΑΥ ΠΥ Ἱ]αβδίγαξεᾶ ὈΥ κωδω- 
νοφορεῖσθαι, σιδηροφορεῖσθαι, τυµπα- 
νοφρρεῖσθαι, ἴΠοιρῃ, α8 Ἱητο]νῖης ἃ 
ἀἰβεγεπῦ 5εη5θ οὗ -ϕορεῖσθαι “ἴ0 ΊνθαΥ. 
ἴθβο ογάβ 816 ποῦ οχκαοῦ ρατα]]α]ς. 
Ἠοτο ὕπ πβο οὗ ἴπα πι]άᾶ]ο 15. {ιο 
ΠΊΟΤΘ πηατκε, ΙΠαΒΙΩΠΟΗ α5 ἴ]ιο αοὐῖγο 
ΟΟΟΌΥΒ Ἰαβῦ Ῥο]οπ (ποτ. το) ἴῃ ἴμο 
Β8ΠΊΘ ΟΟΠΠΕΣΙΟΠ, καρποφοροῦντες καὶ 
αὐξανόμενοι. ΤΗϊ5 [αοῦ ΠΟΊΤΕΥΟΥ ροίη{Β 
ἴο Πο ἴοτορ οἵ {Πο πογᾶ Ἠστο. ΤΠο 
τ 416 15 ἐπίεηκίωο, ἴπο αοὐϊνο ο {οι- 
φἴνο. Πο πιᾷά]ο ἀαποίος ὑΠ6 Ιηηοτοιέ 
ΕΠΕΥΡΥ, ἴΠο ααὐϊνο ἴ]ιθ οχίογπα] αἰ π|- 
Βίοῃ. Το ἄοβρο[ 18 οβδεη6Ια]]γ α το- 
Ῥνοάποίνο ογσαπῖβπι, ἃ, Ρ]απῦ Ὑηοβο 
“Β666 15 ἴῃ 1561 ΕῸΥ {Π|8 «ἀγπαπι]ο) 
τηϊα]6 566 Μουϊοῃβ ποίο οπ που 
ὃ ΧΧΧΥΪΙΙ. Ρ. 310. 

καὶ αὐξανόμενον] ΤἨο ἄ9βΡο] 18 ποῦ 
1κὸ {πο86 Ρ]απίς τ ΒΟ ἢ οχμϑιβὺ {ποπι- 
ΒΘΙΥ6Β ἵπ Ῥοατίησ Επ απᾶά πὶ ΠῸ Υ 
ΑπαΥ. Ἴο οχύθυπαὶ ρυον ΚΘΘΡΒ 
ραοϱ γυη(Ἡ πο τϑργοάποῦνθ ΘΠΘΥΡΎ. 
ὙΠ] καρποφορούµενον ἀ4θβοΓῖΡ68 {Π 6 
πηρε ὙογΚίης, αὐξανόμενον ϱἱνοβ ἴλο 
οαὐνγαγα εκἰεηβίοπ οὗ πο ἄοβρε]. Το 
ΊΥΟΥά8 καὶ αὐξανόμενον 1θ ποὺ {ουπὰ 
η {μο τοσεϊτεᾶ ἰεσί, Ῥαῦ ο αὔϊο- 
ΤΊ ἴῃ αῖγ {αγοατ 18 οὐ ΒΘ] Πρ. 

καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν] Τε ΘΟΠΙρΡΑΙ ΒΟ 
15 μας ἆοαρ]εᾶ Ῥασἷ, ἃ5 10 ποτο, ΟἨ 
β6]Ε, 15 Ἱτγοστ]ατΙγ ἀἴδαρρεαιβ ἴῃ 
ἴπο τοοεϊγεὰ ἰοχύ, καὶ ἐστὶν καρποφο- 
ρούμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ΨΊ6ΥΘ ἴ]ιο 
ηΒΘΥΜΙΟΠ οἱ καὶ Ώείογθ καρποφορούµε- 
νον βἰγαϊσ]{ίαπς {ο οοπβύχιιούϊοπ, ΕΟΧ 
ο Βἰπι]ατ ΡΥ ΘΟ ΠΥ 560 1 ΤΗ688. ἱν. 
1 παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ἵνα, 
καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ 
ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, καθὼς 
καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον, 
πηοθγο αδαἶπ ελα τοσεϊγεᾶ ὑθχὺ εἰπιρ]]- 
βο5 ο οοπβίτιείίοη, ἐποισ ἴῃ α ΑἸ 
Γογεηῦ τᾶν, ὈΥ οπζδίησ {ιο ἢγβὺ ἵνα 
απᾶά πο ΟΓά8 καθὼς καὶ περιπατεῖτε. 
Τη ῬοῦἩ 0386Β {8 οχκρ]απαβξίοη οὗ έἶιο 
Ἱτοσπ]ατίῦγ 16 Τὰ 0} Πο Βαπιο: ἴμο 
εἶαιβο τοοἱρτοζαὐίπσ ἴπθ οοπΙιΡΑΓΙΡΟΗ 
(Ί16ἵθ καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἴλιειθ καθὼς 
καὶ περιπατεῖτε) ἵβ απ α[οτιμοισηῇ 
ερηησίησ οαὖ οὗ {ο Αροβί]ο” απσ]οίγ 
ποῦ ἴο πΙθηΠο]ά Ῥταϊβο π]ιοτο Ῥγαίδθ 
ο8η ο ρΊτεῃ. 

Έογ ο αρρθαγαπςθ οὗ καὶ ἵπ Ῥού]ι 
ΏΙΘΠΙΡΘΥΒ οἱ Πο ΟΟΠΙΡΑΥΊΒΟΗΠ, καὶ ἐν 
παντὶ τῷ κὀσμφ...καθὼς καί, Ο0ΠΛΡ. 
Ῥοηπι. 1. 13 καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς 
λοιποῖς ἔθνεσιν ; απᾶ ἴῃ {πο τογεγβδοᾶ 
ΟΥ̓ΘΥ ὈΘΙΟΥν, 111..13 καθὼς καὶ ὁ Κύριος 
ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς (τ! ἢ 
89 ποῖθ): 8660 αἶβο που ΠΠ. Ῥ. 549 
(οἆ. Μοπ]ίοπ). Τὴ οοττε]αίῖοη οὗ ἐπο 
οἰαιβ6β 15 Όπταβ τοπάθσγοᾶ οἶοβαί, απᾶά 
ἔπο οοπαρατίβδοη επιρμαβίσεᾶ. 

ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε] Τ]ο αοσιιβα- 
Ώγο 15 σοτεγηεᾶ ὮΥ Ὀού] τεγββ ο α]1Υ, 
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Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ, Ἰκαθως ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρά τοῦ 
2 ΄σ / ε -- ε/ » ᾿; λ - 

ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπερ ἡμῶν 
’ ΄σ - Δ / ΄ λ “ 

διάκονος τοῦ Χριστοῦ, δ καὶ δηλώσας ἡμῖν την ὑμῶν 
/ / 

ἀγάπην ἐν πνεύματι. 

6. πεγο ἰπϑὑγπιοίθα ἵπ απᾶά ΠΥ αρ- 
Ῥτολεπάςα Όιο ϱτασο οἵ ἀοάἀ. Έοτ 
{8 56η86 οἵ ἀκούειν 8086 ὈΘΙΟΥ͂, ΥοΥ. 
23. ἘΟΙΥ ἐπιγινώσκειν ἃ5 ἀεποίπς “Δα- 
νὰ πορα Κποπιεάσε, (ποτοασ] αρρτοεςῖα- 
ἄοπ, 566 ὍΠπθ ποίθ οἨ ἐπίγνωσις, Υ6Υ. 9. 

τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ] δὲ ῬΔ}}5 ΑΥΠΟ- 
ἨΥΠΙΘ ἴον πΠ6 (οβΡρε]. [ἢ Αοΐρ αχ. 24 
πο ἀοβοτῖρεβ 10 α5 5 ππΙββΙοΏ {ο ῬγεαςὮ 
τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 
Το ἴταο (οβρο! αξ ἰαασμῦ Ὁγ Έρα- 
Ρίγα5 να απ Οἴου οἵ ᾖοο στασθ, ἃ 
Ώ]θββησο {ΤοπΙ (οά ; Όμο {αΐβε σοβΡε], 
35 Βαρεγρο5εᾷ Ὦγ ὧπο Πεγαί]σα] {αας]ι- 
65, 5 ἃ οοἆο οἵ τίσογοι5 ΡγοβΙρΙ6ί018, 
ἃ Βγ5ίοπι οὗ Ἠππ]απ ἀθγίδίηςσ. Τύ πας 
ποΐ χάρις αὖ δόγματα (11. 14); ποὺ τοῦ 
Θεοῦ Ὀεὺ τοῦ κόσμου, τῶν ἀνθρώπων (1. 
8, 20, 22). Εον οα 5 ρον  ἃπα σοοᾶ- 
658 1Ὁ βαρδβυϊπἰοα 56] -πιουυϊπολύοη 
απά βε][-οχα]ίαίοῃ. Τηὴ6 (ΟΒΡ6Ι 185 
εα]]οᾷ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἃραῖη ἴῃ 2 001. 
γ]. 1, ΥΠ. 9, τυ ἢ} γο[ογοπισθ {ο {Π 6 5816 
]Ἰοαάΐπρ εἰαταείοτ]κζῖο νοὶ ιο ΑΡο- 
5016 ἀο[σηίς {ο ἀνε]] προπ (6... Βου]. 
111. 24, 0. 15, Βρῃ. 11. 5, 8), ἀπ ΙΥΝΙΟἩ 
ο Ἠεγο ὑδ οι] γ οοπίταδίΒ νυ} ὑπ ἆος- 
ὑγῖπὸ οἵ {πὸ Ἰαΐου Ιπύταᾶσυς, ΤΠ6 [α]βο 
{οασμοτς οἵ 0ο1οβδος, πκΘ ὑπ οβο οἵ ὅ4- 
Ἰαύϊα, υγου]α Ἰοαα ὑΠ|6 1} Ἱοαχου» ἀθετεῖν 
τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ (6, ΠΠ. 21); ἴο ἃο- 
οορίύ ὑποὶν ἀοοίίπο Ίγα5 ἐκπίπτειν τῆς 
χάριτος ((άα1. ν. 4). 

ἐν ἀληθείᾳ] 1.6. “1 105 σοπαῖπο ΒΙπΠ]- 
ΡΙΙοΙγ, τυ πουὺ αἀα]θογαζίοη): 566 ὑπο 
ποίθ οἷἱ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου, 
τοτ. 6. 

7. καθὼς ἐμάθετε] ΄606Ίι α5 1/6 1060/06 
ἐηϑίγμοίοα τὰ Τε ἔπο οἶαιδο Ῥεΐπς απ 
οχρ]απαὔίοη οἵ ὑπ6 ρτοσθάἴηπς ἐν ἀλη- 
θεῖσ; «οοπαρ. 11. 7 καθὼς ἐδιδάχθητε. 
Όπ. Όιο Ἰπβεγβίοη οὗ καὶ Ώθίογο ἐμά- 
θέτε ἴῃ {π6 γϑοοϊνρα {αχί, απιᾶ ὑπὸ ο0Π- 
βΒοαπθηῦ ορβοιγαδίοη οἳ {Π6 86Π56, 566 
ἅθονο, Ρ. 29 846. Τῇ ᾿πβουϑίοη ἢον- 

ΟΥ̓́Θ πας ὙΘΙῪ Πα], ἱπ ΒΗ ΠΟ ἃ 5 
καθὼς καὶ ἵδ αη ογᾷΙπατγ οοΠοσαίίοἨ 
οἱ Ῥατίϊσ]ες απᾶ μὰ5 οσσουττοᾶ ὑπίος ἴῃ 
{Π6 ργοσθᾶἶπσ τεγ»ο. 

Ἐπαφρᾶ] Οµ ἐπ ποίϊοοθβ οἵ Εραριταβ, 
απά οἩ Ἠ]5 πγοτ]κ ἃ5 {πο ογαησο]ϊδί 
οἵ Όλο Οο]οββίαπς 566 4Ώοτθο, Ρ. 29 βη., 
Ρ. 34 κα., απᾶ δ ποίθ οἨ Ιν. 12. 

συνδούλου] ῶθοῖ1ν. 7. ΤῊΘ γγοχᾶ ἆοθβ 
ποῦ οσοασ εἰκεγ]μοτο ἴῃ δὺ Ραπ]. 

ὑπὲρ ἡμῶν] ΑΒ. ἴἶαο ογαησο]κὺ οὗ 
Οοἱοβκα», Ἡραρ]ιταςδ Ἰιαᾶ εργεδεπιίες 
ού Ρατ] ἔλοτο απά Ῥγοασλθά ἴῃ ΠΒ 
βίδα ; 566 αἈογο, Ρ. 3ο. ΤῊΘ οἴ]αγ 
γοαςΊης ὑπὲρ ὑμῶν πιὶσ]ῦ Ῥο Ἱπίατρτεί- 
οἆ ἴῃ Όνο αγ: δἰῦμου (1) Τὸ το]σ]ιέ 
ἀαδοτῖρο ιο ρειεοπα] παπϊς(γαδῖοης ος 
Ἠραρ]ιτας {ο δὲ Ρα] αδ {Π6 γεΡΥΘΒΕΙΙ- 
ἰαΐΐνο οἵ ὕπο Οο]οβδίαπΒ (586 ἃ ΒΙΠΙΙ]αΥ 
6856 ἴῃ ΡΗΙ. 1]. 25, ἵν. 18), απᾶ 580 16 
πλοῦ 6. εοπιρατοά τὶν Ῥ]ή]θπι. 13 
ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ; Ὀαὺ {Π15 ἴπ- 
ἰογρτείαίίοι 18 Παγά]γ οομπβίβύθηὐ τ 
τοῦ Χριστοῦ. ΟΥ̓ (2) Τί παὶσ]ιέ τοίου {ο 
πο ῥγοπομῖηπσ οἵ Ἡραριτας {ος ἴπο 
δορά οὗ ένο Οοἱοβδίαπαβ; θαῦ ο πα- 
(ανα. οοηβίγασθίοη. ἴῃ 15 ο.8ο οι] 
ΒΤ] ο ὑπὲρ ὑμῶν (οὗ υπῖσ]ι {Π 616 15 
πο ἀγοοῦ οχαπηρΙθ), θαὺ οἶί]εν ὑμῶν 
(Βομι. αγ. 8) ος ὑμῖν (1 Ροῦ. 1. 12). 
Τϊο Ὀα]απςο οἵ εχίεγπαὶ απο 
Ἡογογος 18 ἃραϊηδὺ 10. Ῥατγν Ὦγ 
{6 αοοἰἀεπία] Ἱπίεγεμαπςσο ο ΑΙπῖ]αν 
βοαπάΒ, Ῥαγί]γ Ὦγ ἴλο τοοιΙΥθποϱ οὗ 
ὑπὲρ ὑμῶν ἴῃ πο οοπίοχὺ (νγ. 3, 9), απά 
ΡαΓΙΙΥ αἱ5ο {γοπι Ισπογαπςο οἱ ἴ]ιο Π18- 
τοτίσα] οἰγοιτηδίαπςς», ὑμῶν πγοι]ᾶ τουά- 
Ἡγ Ῥο 5αρβἠὑπίοά {ου ἡμῶν. 8566 ἴ]θ 
ἀείασ]ιοά ποίο οἩ γατγίοιβ ΓΘ Πρ. 

δ. ὁ καὶ δηλώσας) ’ ΑΦ ο ργοας]ιοά 
ἴο γοι ΓΓΟΠΙ 118, 50 ἀἴδο Ἠο Ὀγοισ]ί 
Ὀδοῖς {ο ας ΤῸ γοι ιο ἠ1άΐπος, οἱς. 

ἐν πνεύματι] Το Ὦο οοπποσίθὰ σι 
τὴν ὑμῶν ἀγάπην. Το Ες οὗ {πὸ 
αρϊνΙ6 15 Ίονο (αἱ. ν. 22. Εἣν ὑπὸ 
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᾿ “ δ τ ΄- ο Ὁ ς / 2 / 2 

ϑΔια τοῦτο και ἡμεῖς, ἄφ ἧς ημερας ἠκούσαμεν, ου 
Δ ε - / λ » / «.« 

πανόμεθα ὑπὲρ ὑμών προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα 
΄σ Δ 3 / ΄σ ΄ 3 ων ᾽ 

πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν 

οὔ ββίοη οἵ {πο ατί]ο]α, τὴν ἐν πνεύματι, 
566 {Π6 ποίθ ὁ Υ6ν. 4. 

9--,.4. “ Ἡεατῖης {ο ὑπαὺ γο ὑπι5 
αὐοιπᾶ ἴῃ ποτ] οἵ αι απᾶ Ίοτο, 
πο ΟΠ ουΥ ρατύ Ἠαγο ποὺ οθαβδεᾶ, ΓΤοπι 
ἴμο ἆαγ π]οη νο γεοείναᾶ πο ἸαββΥ 
ὠάϊπρσ», {ο Ῥταγ οπ γοῦν Ὀδμα!, Απά 
5 18 ο Ῥιτρογῦ οἵ ος ῬΘ [018 ; 
Όλα Υο πιαγ 6ΤΟΝ ἨΠιοτο απᾶ ΠΟΤΟ ἴῃ 
Κπον]εάσε, 611179 αἰίαίπ {ο {Πο ρου θοῦ 
πἀπαἀουβίαπαϊηρ' οἵ ἀοα 5 γη], Ροῖπς 61- 
ἀογγοὰ στ ἃ}1 π]κάοπι {ο αρρτε]λοιά 
ΠΡ γετίθίε απᾶά αἲὶ Ἰπίε]ίσοπος ἴο 
{ο]]ον ἨΙ5 Ῥγοςθββοβ, Πγίηπσ ἴῃ ἴμο 
πηϊπᾶα οὗ πο Βριπί---ο {με επά ἴλαί 
Κποπ]οάσο πιαΥ πιαπ]{οβῦ 1086 ἴῃ 
Ῥτασίίος, (]ιαῦ γοῦν οοπα ποῦ ἴῃ 116 πιαΥ 
Ῥ6 σου οἵ οι Ῥτο[εβείοη 1π ἴ]ιο 
1ιογᾶ, 80 αξ ἴῃ 811 παγς {ο Υπ ΤΟΥ οι 
{Π6 στασίοις {αγοιν οἵ ἀοα γοῦν Κῑπα, 
ΤΉ α8, πο ο Ῥοας ἔγαϊῦ ἵπ ΘΥΘΥῪ 
σοοἆ ΜΟΥ, γ6 Ὑ71}1 4150 στου’ ἃ85 ἴ]λο 
ἴτοο 5ΤΟΥΝΑ, Ῥοΐπς σνγαύθυθα ἃπα 10- 
ἔγοβϑιθα ὮΥ {8185 Ἰπιοπ]οάσε, ἃ8 ΡΥ ὑπο 
ἀθι οἵ Ίιθαγοπ: ιβ γ6 1} Ῥο 
εἰγοησἑ]οπος ἴῃ 81] εἰγοπρί]ι, αοοοτάϊίπςσ 
ιο Οναῦ Ῥοψαν πο εδηίγε ἴῃ απά 
βρτοαᾶς ΠΌΤ Η15 σ]ογῖοιβ πιαηΙ{οβία- 
(ἴοι οὗ Πϊπιβο]{, απᾶά πογγεά {ο αἱ 
οπάπταπσο ὉΠΟΥ͂ αβῄἰοβῖοη απᾶ αἱ 
Ἰοησ-ιΠετίηπσ ἀπά θ᾽ Ῥγογοσαβίοῦ, ποῦ 
οπΙγ σὺποιῦ οοπιρ]αϊπίησ, Ῥιαῦ οΥοΠ 
νηθ] 107: μας ΗπαΙΙγ (ἴον ὑΠ15 15 ὉΠ 6 
ΟΙΌΜΙΗ οἳ 811), 50 τε]οῖοίπς γ6 071}} Ρο 
ἕουθἢ γουχ ὑπδηκβοίνιηρ {ο ιο []η]- 
γουρα] Εαΐῑιαγ, γιο ργεραγοά απἆ Εὐῤοα 
τ8 αἱ]---γοα απιά 18 α[ϊ]κο---ὔο {α]κο ροβ- 
Βοβδίοπ οὗ 1ο ρου ύϊοη γηῖο] Η15 σοοα- 
ηθβ6 Ίαβ αἰ]οεά {ο τι8 απιοπς ὑπ 6 
βαϊηίς ἴῃ {ο Κἰπσάοπα οἵ Πσ]ί. Ύεα, 
ΡΥ ἃ 5ίοης ατπι Ἠο τοδοιεἆ 8 {γοπι 
Όιο Ἰαπ]65ς Όγγαπηγ οἵ ΏαΥ]ΠΘΡΒΒ, Τ6- 
πἹογθά τι8 ΠΟΠ {Πο Ἰαπά οἵ ουχ Ῥοπά- 
ασο, απιά βεύ]εὰ 18 ας 6ο οἰ] ΖΘ 8 ἴῃ 
ΟἿ ΠΟΥ απᾶ σ]οτῖοις Ἰοππο, ΠΟΥ Η1Β 
ΒΟΗ, ὑπ οβκρτίης δ πα {Π|6 γοργαβει/{α- 

ὑϊγο οἵ ΗΙΒ Ίοτο, 15 Κίπρ' ; θσεπ {πο 
5816, ΠΟ ραϊά οὐὐ᾽ γαπβοῖὴ ἃπα ιβ 
Ῥτοσαγεά ΟἿ γϑαθιηρύϊοη {Τοπ οα)- 
ὑϊγιύγ---οὐὐ τοάσεπιρθίοη, συμ] (0ο 
αββατος) 15 Πού] Πρ 6150 {]ιαἨ {110 Τθ- 
ΠΙΡΒΙΟΠ οἳ Οὐ" βἶπβ 

9. Διὰ τοῦτο] “7,007 {5 εα5ε, 1.6. 
6ΤΥ τοββοῦ οἱ Τοασ Ῥτοργοββίτο Γα1δ] 
απἀ Ἰογο τε[ευγίηςσ ποῦ ΒοΙΕΙΥ {ο ὁ καὶ 
δηλώσας κ.τ.λ. Ότο {ο ἴλο π]ο]ο ος 
ὑπ Ῥνοσεάϊπσ ἀαεξοπρίίοη. Του διὰ 
τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἴῃ ἃ οχαοί]γ βπαῖ]αν 
οοΠηΠθΣίΟΠ, 860 1 ΤΗ68Β. Ἡ, 13; 6ΟΠΙΡ. 
ἨΡΗ6Β. 1. 15 διὰ τοῦτο κἀγὼ κ.τ.λ. ΤΠ 
81 {Ππ656 ϱ.3865 πὸ καὶ ἀοποίος ἴο 
Υ6ΝΡΟΛΦΟ οἵ ἴιθ ΑΡοβί]ες Ῥου5οπα] 
{οε]ησ {ο ἴπο {απτοιταθιο οΠαταςίαν 
οἵ (Πο παν; «Ὑθ οἩ οἱ ρατί ΤΠΙ8 
Ἱάσα οἵ οογγοδροπάσποο 15 801] Γατύ]ιος 
οπιρ]αβίποἁἆ ὮΥ λαο τορούϊθίοη οἳ μα 
Β4ΠΙΘ Ἰγογάς: καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 
ἠκούσατε (Υ6Υ. 6), καὶ ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέ- 
ρας ἠκούσαμεν (σεν. 9). 

καὶ αἰτούμενοι] Τ]ιο γγοτάβ Ἰανο ἃ 
οχαοῦ ρατα]]ε] ἵπ Ματ]ς χὶ. 24 (45 οΟἵΙ- 
τεοῦ]γ τοιᾷ) πάντα ὅσα προσεύχεσθε 
καὶ αἰτεῖσθε. 

ἵνα] ὙΠ που 5 ]]ο προσεύχεσθαι, 
αἰτεῖσθαι, οἴο., πο οατ]εγ απά ΞἴΥΟΠΦΟΥ 
{ογο8 οἵ ἵνα, Ἱπιρ]γίπς ἄεδίσπ, ϱ]άςΒ 
Ππρογοερίίβ]π ἴπίο 108 ]αΐευ απᾶ θα ΚΟΥ 
προ, βἰσπ{(γῖης ΠΙΟΓΕΙΥ ΦΥ Ρογέ οἳ 6- 
βτ1ή, 50 ὑπαῦ ἴμο πο αγθ ΠαΥά1Υ 5ορα- 
χαβ]α, ππ]οδς οπς ος οπου 15. ἀῑγεσί]γ 
πάΙσαθεά Ὦγ κοπιεμῖησ ἴῃ {ο οοΠ- 
ὑοχί,. 83.866 ἴ]θ ποῖοΒ ον ΡΗΙΙ. 1. 9, απά 
ΘΟΙΏΡ. που ὃ ΧΙῑν. Ρ. 420 5α. 

τὴν ἐπίγνωσιν) Δ {ανοπτίέε γον ἴῃ {116 
Ἰαΐου ερϊδί]ε5 οἵ δῦ Ῥδὰ] ; 566 {λα ποίο 
οη ΡΗΙΙ. 1. 9. [ἢ 811} ο {οι ορίςθ]θ8 
οὗ ιο ἢυβῦ Ώοπιαπ οαρθϊνΙόγ 16 15. Δ ἢ 
ε]επιεπ{ῖπ {Π6 ΑΡοβί]6’5 οροπίπσ ΡΓαγοΥ 
{ογ ΠῚ οογγαβροπ επί’ νγο]]-Ροϊπςδ(ΡΠΙ]. 
1.9, ΕΡΠ65. 1. 17, Ε]ή]6π1. 6, απά ΠΟΥ). 
Τ]ο στεα/{αΓ βύ 655 γιο] 18 (τις ἸαἸα οπ 
{πο οοπθθπαρ]αίγθ αβρεοί5οΓ ἴμο ἀ0βΡοΙ 

3, 
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πάση σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματική, 

ἘΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΠΟΡΡΙΑΝΡ. Π. το 

περπατησα 

ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν" ἐν παντὶ ἔργῳ 

ΠΙΑΥ 6 οσρ]αϊποᾶ Ῥρασθ]γ ὈΥ δύ Ῥαα)β 
Ῥογεοπα] οἰγοιτηξίαποθβ, ΡΥ Υ ὮΥ {λα 
το πἰγειηεπί5 οὗ {πο ΟΠατοῃ. ΗΒ οπ- 
{οτοεᾶ τοβϊγοπιοπ6 απᾶ οοπιραταῦίνο 
Ἰαΐδατο σου ]εαά ή οὖσι ἐΠοισ]ῦς 
ἴῃ {1Π18 ἀἰτοσίίοη, γα αὖ ἴπο 5816 
ἄπιο {Π6 ἔ65}} ἆαπσοτς ἐλγοαζοπίης ὑΠ 6 
ὑπαίἩ ἔγοπα πο 5146 οἵ τηγβῦϊο βρθοι- 
Ἰαϊίΐομῃ. τουπῖγθοᾶ ἕο Ὦο οοπ{τοηποᾶ ὮΥ 
ΑΠ Θχροβίθίοη οἵ {πο 5061 Γοπ ἃ 
οοιγθβροπάἶπσ ρΡοϊηὖ οὗ νἱονν. 
ΤῊ οοπηροιπά ἐπίγνωσις 15 8ῃ δᾶ- 

γΆ ΠΟΘ ΡΟΝ γνῶσις, ἀΘπούϊηρ' ἃ ἸΆΓΘΘΥ 
απᾶά τότ ἔπογοισ] Κπον]θᾶσο. 3ο 
ΟἨινγβοβίοπα Ἰ6γθ, ἔγνωτε, ἀλλὰ δεῖ τι 
καὶ ἐπιγνῶναι. Οοπαρ. οπδπ Μαν. 
Ρα. 3. Ῥ. 221 Α, ἡ παρέχουσα αὐτῶν 
τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν θείων γνώσιν, 
ἔπειτα τῆς τούτων θειότητος καὶ δικαιο- 
σύνης ἐπίγνωσιν. ὅ0 ἴοο δὺ Ρατ] 
πιο] οοη γαβἰβγινώσκειν,γνῶσις, ΙΕ] 
ἐπιγινώσκειν, ἐπίγνωσις, 38 ἴἶιο Ρᾶγ- 
{181 σψιῦ ιο οοπαρ]οίθ, ἴῃ ὑσο ῥραδ- 
ΒΕΡΌΒ, Ἠοπι. 1. 21, 28, 1 005. ΧΙ]. 12. 
ὙΥ1ΠῈ {818 Ἰαδ6 Ῥαβδασθ (ἄρτι γινώσκω 
ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι) 60Π]- 
Ρατο ΟἸεπη. ΑἸοχ. ϑέγοηι. Ἱ. 17, Ρ. 369, 
παρὰ τών Ἑβραϊκών προφητῶν μέρη 
τῆς ἀληθείας οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν λα- 
βόντες, Ὢ]6γθ κατ᾽ ἐπίγνωσιν 18. ο0ΠΙ- 
ΠΙΟΠΊΥ Ῥα6 ἩΥΟΠΡῚΥ ὑγαπβαὐθα ἑνηποιιό 
ΡΥΟΡΟΣ τοοοφηΙΒΙοπ᾽ (οοπαρ. Ταὔΐαπ αὐ 
ὤγαο. 4Ο). ἨεποῬ 350 ἐπίγνωσις 15 
δοά οβροσία]]γ οἵ ιο Κποπ]εάσο οἵ 
ᾳοἆ «πᾷ οὗ ΟἨγδέ, α5 Ρεῖησ {Πο Ρογ- 
{οοίίοη οἵ Κπον]οᾶσο: 6.5. Ῥτου. 11. 5, 
Ἐοβ. ἵν. τῷ τι. 6, Βραθε. 1. 17, 1γ. 19. 
2 Ῥοῦ. Ἱ. 2, 8, 11. 2Ο, ΟἼ6πῃ. Α]ες. Βαα. 
πα ο. 1.3: 

σοφίᾳ καὶ συνέσει) ΄ιοἱδάογι απᾷ ὕι- 
{εἴ[έφοπορ. Τὴ Όπο ποτά αἲο ἔτο- 
αποπ{]γ /{οιπᾶ {οσοίποι: 6.5. Εχοά. 
χχχὶ. 3, Γουῦ. Ίν. 6, 1 ΟµτοἨ. ασ. 12, 
2 Όμτοῃ. 1. ΤΟ βᾳ., 18. χὶ. 2, Χχὶσ. 14, 
Ῥαπ. 1. 2Ο, ΒαγαοἨ ΠΠ. 23, 1 09001. 1. 10, 
Οἶσπι. Ἠοπι. 32. 390 ἴοο σοφοὶ καὶ 
συνετοί, Ἐτου. ΧΥΪ. 21, Μαΐή, χὶ. 25, 
αιιά οἸβοπ]θιο. [ἢ ἴπο ρατα]]ε] ραβ- 

βασο, ΕΡΗ. 1. 8, ἴπο ποτάβ ἃγ6 ἐν πάσῃ 
σοφίᾳ καὶ φρονήσει, πᾷ {ιο 5αρβΜϊζα- 
Ώοι οὗ φρόνησις ἴον σύνεσις 06ο 18 
ἰπβύγιοιϊνθ. ΤῊ6 ἴλτερο ποτάβ 816 
τηθηὐοηθα ἐοσείμον, Αὐὶβὺ, Βή. ΙΨίο. 
ἱ, 13, 85 οοηβθἰθαέίηπς ἴλο Ιπί]]οοίαα] 
(διανοητικαὶ) Υἱγίαθς. Σοφία 15 πιεηία] 
οχκοο]Ίεπερ ἵπ 155 Πσ]αεςύ απ {Γα]]οςδί 
βοη5ο; Απὶβῦ, ΜίΛ. Λίο τὶ. 7 ἡ ἀκρι- 
βεστάτη τῶν ἐπιστημών...ὥσπερ κεφα- 
λὴν ἔχουσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων 
(866 δ αἰὐξ ον Ασῖβῦ. Ογραῦι. 11. Ῥ. 295 
56.), Οἴοθτο ὧδ ΟΙ: Ἱ. 43 “ῬΥΪΠΟΘΡΒ ΟΠΙ- 
πίαη γΙταθαπη, Ο]ετη. Α]ες. Θωα. 1. 2, 
Ρ. 181, τελεία...ἐμπεριλαβοῦσα τὰ ὅλα. 
Τμο Βίοῖο ἀαβπϊαοη οἵ σοφία, 35 ἐπι- 
στήµη θείων καὶ ἀνθρωπίνων καὶ τῶν 
τούτων αἰτιῶν, 15 τερθαεᾶά ὮΥ τατῖοιΒ 
ΥΤΙίΘΙ5: 6.5. Οἷο. ο ΟΠ. ἢ. 5, ῬΏΠΟ 
ὤπιφγ. οΥιζ. σγαΐ. 14, Ῥ. 539, [1 ο8δρΗ.] 
2ήαοο. 2, Ο]επι. Α]εχ. Φωα. Π. 2, Ὁ. 181, 
Φέγοπι. 1. 5, Ὁ. 333, Ο116. ο. (εἶδ. ἢ. 72, 
Απδίοῦ. ἵπ Επ8. ὥγωρ. Σο. κι. 12, 
Ρ. 667. Απά {868 σ]ογ]Ποαῦίοη οἵ σοφία 
ΡΥ ΠἨδαίμεη ΥΤΙΓΕΥ5 Πα5 6γΥοη Β01- 
Ρα55οἆά ὉΥ 155 αροί]ιθοβίς ἵπ ὑπ Ῥτο- 
γοτῦς απ ἴῃ ὑπ Ἠικάοπα οἵ ΒΟΙΟΠΙΟΝ. 
ἨΠ]ο σοφία “Βα Ομ 15 ὑΠπ8 ΡΥΙπΙαΣΥ 
πα αὐφο]αίθ (2η. οι νἱ. 7 μὴ μόνον 
τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέναι ἀλλὰ καὶ περὶ 
τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν), Ὀοΐ σύνεσις «Ἱπ- 
(εΙΙςοπος) απᾶά φρόνησις “Ῥιτιάθποθ᾽ 
αγ ἀθτίναίνο απά βροεοῖα] (1. Νίο 
γΥἱ. 12 τῶν ἐσχάτων καὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον). 
ΤΉΘΥ απο Ῥούῃ αρρ]σαΒίοη8 οὗ σοφία 
{ο ἀθίαΙ]ς, θαῦ 0Πογ ποτ] οη ἀῑΙογοπί 
ἨΠθ8; {[0Υ, ὙΠ} 116 σύνεσις 18. ΟΥ̓ ΙΟΔΙ, 
φρόνησις ἵδ ῬτασεῖσοαΙ: γ]ῖ]ο σύνεσις 

αρργεμοπάς {πο Ὀεατίησς οἳ ήῃρα, 
φρόνησις βυροοδὺβ ΠΠ ΘΒ οξ αοὐῖοη : 8566 
Ατὶςύ, ΕΣ. “Νὶ τσ. γΥἱ. 11 ἡ μὲν γὰρ Φρό- 
γησις ἐπιτακτική ἐστιν. ἐνῇ] δὲ σύνε- 

σις κριτική. ἘΟΥ σύνεσις 306 2 ΤΠ. 
Π, 7 νόει ὃ λέγω, δώσει γάρ σοι ὁ Κύ- 
ριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 118 τ Ια 01 
οἵ σοφία ἴο σύνεσις οκρ]αῖηΒ ΜΕΥ ἴῃ 
απιοδῦ ΟΥ6ΥΥ 0386 σοφία (σοφός) Ρ16- 
οθᾷ6β σύνεσις (συνετός), 36ο ΤΠεΥ 
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ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει 
- - / , / ξ ᾿ ᾿ 

τοῦ Θεοῦ: "ἐν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ 

ατο Τουπα {ορεύ]ιαΥ, απά 8150 ΠΥ ἵη 
Ῥαγισ]ι 111. 23 οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέ- 
σεως, ὁδὸν δὲ σοφίας οὐκ ἔγνωσαν, ΜΘ 
Ππὰ σύνεσις ἱπιρ]γψίηρ α {οπίαίάνο, ραί- 
ἴἶα], αΡΡΥΟΔΟἨ {0 σοφία. Το τε]αθίοι 
οἴ σοφία ἰο φρόνησις Μ1}} Ὀ6 οοηβιἀετεᾶ 
ΏΙΟΥΘ αὖ Ιοησί]ι ἴῃ ο πούθ οη {80 
Ρ8γα]ἱε] Ῥαββασο, ΕΡ]ιο». 1. 8. 

πνευματικῇ) Ἴμο πποτᾶ 15 οπιρῃα[ίο 
{ΡΟΠΙ 105 Ῥοβίδίοη. ΤΠο {αδο (εασΠετβ 
35ο οβεγθᾷ ἃ σοφία, Ὀπὺ 1Ὁ Ἰαά οηἱγ 
ἃ ΒΗΟΙ οἱ ψϊβάοπι (1. 23); Ὁ γγὰβ 8ἢ 
οπιρύγ οοιπ(ετ{εῖς σα] 1ης 1056 1 Ῥ]Ι]ο- 
ΒΟΡΗΥ (11, 8); 16 πας ὑπ6 οὔβρτϊπςσ οὗ 
γαπΙὐγπατύαγεά Ὦγ {λε παπά οἵ πο ,65}, 
(1. 18). 969 2 001. 1. 12 οὐκ ἐν σοφίᾳ 
σαρκικῇ, Ὑ]ιθγο ἃ ἰπιί]αν οοπίταβύ 15 
ΙπιρΗθᾶ, απᾶά 1 Ὅτ: 1. 20, 1]: 5, 6, 13, 
111. 19, Ὑηθγο 16 15 ΑἸ ΘΟΌΥ οκρτεβδεά 
Ὀγ σοφία τοῦ κόσμου, σοφία ἀνθρώπων, 
σοφία τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀνθρωπίνη σο- 
φία, οἷο. 

1Ο. περιπατῆσαι ἀξίως κ.τ.λ.] 801 
Τ]χοβ», 11. 12, ἨρΗ6Ρ, Ιν. 1; οοπαρ. ΡΠΙΙ. 
1. 27. Τ]μο Ιπβπίτο Ἠογο ἀεποίθβ {Πο 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ (Ποῦ πθσθββαγ!]γ {μα ῬιΥ- 
Ρο56) οὗ ιο βρι γύπα! οπ]ο]ιύθηπιοπῦ 
ἀαβοι]θεά ἵπ ἵνα πληρωθῆτε κ.τ.λ.; 866 
που ὃ χΙν. Ῥ. 399 54. 10} {πο 
τορθίγεᾷ ἰθχῦ περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως 
«τ.λ. ἴπο οοπποαχίοπ μϊσηῦ Ῥο ἀοαρέ[α]: 
Ῥπέ 0Πῖ5 γοαά(ης 15 οοπάειηπεᾷ ΡΥ εκ- 
ἰογπα] ογἰάσεπος. Τ]ιο επιρ]ιαδῖ οἵ {πο 
βεπύεπος χοῦ] Ὀ6 πιατγες ΡΥ ἴμο 1η5361- 
6ἴοη οἵ ὑμᾶς. ΤΗ9 οπᾶ ο α11 κπογ]εᾶσο, 
ὑλο Αροβίϊο ποπ]ἀ 880, 15 οοπα ποῦ. 

τοῦ Κυρίου] 1. 6. “οἵ Οτι ΙΠ1 
ΤΉ 6585. 11. 12 Ιπάεεᾶ Ὑθ Ἠαγο περιπα- 
τεῖν ἀξίως τοῦ Θεοῦ; Ὀαὺ δῦ δ} οοπ]- 
ΤΏ0}, απά αΡρρατεηϐΙγ απΙγοΓβα!, τἰ8ᾶ0Ὁ 
ΥΘ(ΠΙΓΘΒ 8 {ο ἀπαογϑίαπα ὁ Κύριος οὗ 
Οπτ]εέ, 

ἀρέσκειαν 1.6. ΄6ο ρ]θεαβδο α΄ ἴῃ αἱ! 
ΨαΥΒ): 6ΟΠΙΡ. 1 ΤἨ6Α88. ἵν. 1 πῶς δεῖ 
ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ. ΑΒ 
Μμῖβ ΤΟΥ γγαβ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ τιβοᾷ {ο ἆο- 
8ΟΥΙρο υπο ρτοροτ αὐθίαᾶα οἵ πιθη {ο- 
γ/ατά» οὐ, ἴμο αἀάϊάοη οἵ τοῦ Θεοῦ 

ποι]ά ποῦ Ῥο πθοθββατΥ: ΡΗΙο Θες 
767. ἀἴο. Λ6Υ. 24 (1. Ῥ. 490) ὡς ἀποδε- 
χοµένου (τοῦ Θεοῦ) τὰς ψυχῆς ἑκουσίου 
ἀρεσκείας, 46 4ὐγαλ. 25 (1. Ῥ. 20) 
τὰς πρὸς ἀρέσκειαν ὁρμάς, 6 Υοί. ΟΠ. 
ὃ (Π. Ρ. 257) διὰ πασῶν ἰέναι τῶν εἰς 
ἀρέσκειαν ὁδῶν, αὶν οἴμοι ῥαββασθς 
απούθα Ὦγ οθρπεν, Οὐμουνῖβθ 16 18 
τι56 1 οβρεοία]]γ οἵ ἱπογαβίαθίησς οποβα]{ 
ψΙΙΠ ὃ βογοτείρη οΥ Ρροΐοπίαϊο, ο.56. 
ῬΟΙΥΌ. νἱ. 2. 12; απά Ρ6ΙΗΑΡΒ ἵηπ ἴμο 
Ἠϊρ]μογ οοπηθχίοΠ, ἵπ πγηῖο]ι 16 οοσΥ5 
ἴῃ ο {θχί, ὑπ6 1άρα οἵ ἃ. Κίπρ' 15 8501] 
ΡΥοιΙηθηῦ, ἃ8. 6.5. ΡΙΗΙο 4ο ΑΓ. 
Ο». 5ο (1. Ρ. 34) πάντα καὶ λέγειν καὶ 
πράττειν ἐσπούδαζεν εἰς ἀρέσκειαν τοῦ 
πατρὸς καὶ βασιλέως. Τοψαγάβδ ΤΟΠ 
818 οοπιρ]αϊσαησο 15 αἱνγαγ5 ἀἆαπσογοι5 
απά πιοβῦ ϱοΟΠΙΠΙΟΠΙΥ γἱοίοαδ; Ίθποο 
ἀρέσκεια ἵδ α Ῥαᾶ απαΠϐγ ἵπ Αὐἰβύου!θ 
[ἢ (τὰ. Γι. Π. 3 τὸ λίαν πρὸς ἡδονήν) 
88 αἶδο ἴῃ Τμοορηταδύας (ΟΛαγ. 5 οὐκ 
ἐπὶ τῷ βελτίστῳ ἡδονῆς παρασκευαστι- 
κή), Ὀπιὺ {οπαγᾶς ιο Κα 'ηρ' οὗ Κίῃρβ πο 
οβθ(ΠΙΟΙΙΡΠΘΣΕ ολΠ ο Θχοθϑβῖγο, ΤῈΘ 
ἀρέσκεια οὗ Ατϊβζοί]ο απά ΤΗΘΟΡγ ϑύτιβ 
Ρτοβδοπῦς ὑΠ6 58Π16 πποΤαΙ οοπύγαβὺ {ο 
ὑπθ ἀρέσκεια Ἠθτθ, 38 ἀνθρώποις ἀρέ- 
σκειν ἴο Θεῷ ἀρέσκειν ἴῃ 810] Ῥαβεασθς 
5.1 ΤΉΘΒΒ. 1]. 4, πα]. 1. το. ΟΡρΡροβεά 
ἴο ἴ]ιθ ἀρέσκεια οοπιποπθὰ Ἠοτο 15 ἀν- 
θρωπαρέσκεια οοπᾶεπιποᾷ Ῥο6ἱοἵη, 11.22. 

ἐν παντὶ κ.τ.λ.] 1.ο. “ποῦ ΟὨ]Υ ΒΟΥ Πρ; 
ὑπ6 {05 οἵ γοῦν [10 ὈΘΙΌΥΘ 1η 
(Δαὐῦ. τῇ. 16), Ῥαῦ γοιγεε]νος ρτοπΊπς 
τη ΘΔ ΠΥ 116 1 πιογα] βὐαύατο(Ερ].1ν. 13). - 

τῇ ἐπιγνώσει] “ὃψ {μα Αποιοζοιφο.) 
Τμο οὔμϑὺ τοαάίπρς, ἐν τῇ ἐπιγνώσει, 
εἰς τὴν ἐπίγνωσιν, ΛΘ Ἱπβιςςρθββ{ι] 
αὐθθπαρίβ {ο ἀεῄπο ὑΠ6 οομῃβύγιοίίοῃ. 
πο αἴπιρ]ο Ἱπβίγαπιεπία] ἀαίῑνο 1ο- 
Ρτοβοηίβ {πο Κποπ]εάσο οἵ ἄοά α5 ο 
ἆθι ΟΥ̓ πο ταῖηπ ΠΟ. πιγίατας {ιο 
στόν οὗ 1ο ραπ; Ποαύ. ΧΧΧΙΪ. 2, 
Ηο5. χἰτ. ς. 

11, δυναμούμενοι] Α ποτά [οππά 
ΏΊΟΤΘ {μη οποθ ἴῃ {1ο (πτοε]ς ΥοΥ5ΙΟΠΒ 
οὔ {πο Ο]ά Τοβίαπιεπῦ, ΡΒ. Ιαν (Ιαν). 
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κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ µακρο- 
-- - ΄- αἵ “-- Ἔ 

θυμίαν μετὰ χαρᾶς' “εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ικα- 

12. τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς. 

29 (υΧΧ), Ἐςς]θΒ. κ. τὸ (ωχ), Ώαη. ἰσχ. 
27 (1Ποαοἆ.), Ῥ». ᾿χὶν ([χυ). 4 ( ᾳ.),  οὉ 
χχχυΐ. 9 (Αα.), θαῦ ποῦ οοσαχπίπς ϱἱ56- 
πηογο ἴῃ ὑπ6 Ναι Τοϑυηπιθηῦ, εκοερύ 
ἵπ ΗΘ. χῖ. 24 απά δ5 ἃ γϑυΐοιβ γϑδᾶ- 
ἵπς ἴῃ Ἐρ]ιθβ. νἱ. το. Τῇ οοιῃρουμα 
ἐνδυναμοῦν ΠΟΜΘΥ͂ΘΥ ὩΡΡΘΆΙΒ ΒΘΥΘΙᾺΪ 
ὑϊπη68 ἴπ δῦ Ῥατ] απά 6Ι8ΟΥ/ΗΕΓΘ. 

κατὰ τὸ κράτος] ἼΠθ ΡΟΥΤΘΙ ΘΟΠΉΠη1- 
πἰοαύοα {ο {πΠ6 [αἱ 1] ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΒ ἴο, 
απά {δα Ππποῖοη οὗ, {π6 Πιπῖπο π]σῦ 
ΝΊσησο 16 601163. Ὁπ]]κο δύναμις ΟΥ̓ 
ἰσχύς, ἴἶιο ποτὰ κράτος ἴῃ ο ΝΟΥ 
Τοβίαμπιθηῦ 15 αρρ]εὰ βο1εἰγ {ο αοά. 

τῆς δόξης αὐτοῦ] Τ1ε “5]οΥγ ΠΘΓΘ, 
α5 Γοαπθπί]γ, βἰαπάς {ου ο πια]εδίγ 
ΟΥ ἴ]ιο Ροπ/ΘΥ ΟΥ 6ο σοοᾷπο58 οἵ ἀοά, 
35 Πια{/{οδίο ἴο ΠπεΙ; ο.σ. ΕΡΗ. 1. 6, 
12, 17, ΠΠ. 16: οοπιρ. Υεγ. 27, Ὀε]ονν. 
Τμο δόξα, ὑπ Ῥνϊσ]ιό Ἠσ]ις ογου ἴο 
πἹοτογ-δοαί (Ώοπι. ἴκ. 4), 38 ἃ ΒΥΠΙΡΟΙ 
οἵ βπο πιαπἰ{οβία[ίοµς.. ἀοᾷἘ τογε]ᾶ- 
ἄοπ οἵ ἨΗἰπικο]ξ {ο 18, Ἀοπθνος 5 
τογο]αθίοη. πΙαγ Ῥο ππαάο, 15 ἴπο οηο 
ποιγζο οἵ αἲ ους Πϊσ]ιορυ βύγθηρὶῃ 
(κατὰ τὸ κράτος κ.τ.λ.). 

ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν) “ογιάι/αποθ 
«πιά ἴοπῃ-ει[]εγίπϱὸ ὙΠῸ νο ον β 
οσο π {πο βαπ1ο οοπ{αχῦ ἴῃ 2 09051. Υἱ. 
4, 6, 2 Τ πα. ΠΠ. 1Ο, ἆ4116Ρ Υ. 10,11, (0161. 
Βοπι. 5ὃ (64), Ίσα. Πρ]ιεν. 3. Τ]εγ 
απο ἀῑδθησιιϊκ]ιοᾶ ἵπ ΈτοποἩ 1/0. 

ΠΠ, Ῥ. 184 ρα. Το αἰογθποθ οἵ 
πηοαηίης 15 Ὀοδέ5οοἩ ἴῃ (]νοῖγ οΏροβί{ο8. 
Ἠ]Η]ο ὑπομονὴ 18 {π6 ἔοιιρον ὙΠ ἢ 
ἄοοβ ποῦ οαβῖ]γ Βασ Ὁ ἀπμου ΒῈ 7 Υ- 
ἵπσ, μακροθυμία ἵ8 {πὸ 86} -τοβύγαϊηῦ 
π]ίο] ἆοσ ποὺ Ἰαδ]γ γεα]αίο ἃ 
ΝΥΟΠς. Τ]ο οπς 15 ορροδοᾷ {ο σοτ0- 
αγαϊἰσο ΟΥ ἄοβροπᾶσποή, ιο οὔ]ιοτ ἴο 
«οὐαί, οὐ ΥΕΌΕᾷΕ (Ῥτου. ΧΥ. 18, ΧΥΪ. 32; 
866 4150 {ιο ποξο οπ ΠΠ, 12). ΒΘ 
ὑπομονὴ ἵδ ΟἸΟΒΟΙΥ α]]ιεὰά {ο ᾖομα (1 
Τ]1ο88. Ἱ. 3), μακροθυμία 18 ΟΟΙΗΠΠΟΠΙΥ 
οοπποούθς] γη] ΙΟΥΣ/ (9.5. χοα. χχχῖν. 
6. πι ἀῑκποίίοι Ἀονενον, ὑποιισΊι 
{6 αρρ]ίος σοπογα]!γ, ἰ ποῦ απο τ] ἢ- 

ουὖὺ οχοερίῖοῃ. Τητπς ἵπ 15. Ἱνῇ. 15 
μακροθυμία ἵδ ορροξ5εᾶ ἴο ὀλιγοψυχία, 
ψιθγο πο β]ιοι]ά ταίπον Ἠατο οχροοίθἆ 
ὑπομονή ; ἃπα μακροθυμεῖν 15 πδοά 51Π|]- 
Ιατ]γ ἴῃ «8168 γ. 7. 

μετὰ χαρᾶς] 90 «4Π]6Β Ἱ. 2, 3, πᾶσαν 
χαρὰν ἠγήσασθε...ὅταν πειρασμοῖς πε- 
ριπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ 
δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται 
ὑπομονήν κ.τ.λ.: ΘΟΙῚΡ. 1 Ῥεῦ. ἵν. 13, 
απά 566 ὈΘΙΟΥ 1. 24. ΤΗ ρατα]]αὶ 
Ῥοϊηΐβ {ο ιο Ῥτορος οοππεχῖοηπ οἵ 
μετὰ χαρᾶς, ΝΠΙε] που] Ὦο αἰασπεά 
{ο ὑπ Ῥτεσθάϊπς πονᾶδ. Όπ ἴ]ιο οὔ]εν 
παπά 5οππθ νοι! οοππεοῦ 16 ΜῊ εὐ- 
χαριστοῦντες ἴον ἴ]ια 586 οἵ ρτεβεινίης 
ἴμο Ῥα]απσο οἵ ὑμ6 {Ἴτερ «11865, ἐν 
παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες, ἐν 
πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι, μετὰ χαρᾶς 
εὐχαριστοῦντες ; απά {Π18 5665 {ο Ὀ8 
{αγουγεὰ ὮΥ ΡΠΗΙΙ. 1. 4 μετὰ χαρᾶς τὴν 
δέησιν ποιούμενος : Ὀὰὺ ὙΠει ἰδ 18. 80 
εοηπεοία, πο επαρ]αδίο Ῥοβίθίον οἵ 
μετὰ χαρᾶς οαπποῦ 6 οχρ]αϊπος; που 
ἵπάσοςά που ἔποδο γγογάς Ὁ παρά εὰ 
αὖ Αα], ΓοΥ εὐχαριστία 15 ἴῃ 1[501 αἱ αοῦ 
ο το]οίσίας., 

12. εὐχαριστοῦντες) Μοδύ παὐαγα]]γ 
οοοτάἰπαίεὰ τυ {πο ρτεσσάἶπσ ραγί]- 
αἱρ]ε» απιά τα[εγγοᾶ {ο ὑπ Ο0οἱ0β8ΙΔΠΒ. 
Πο ἀπίγ οἵ ὑπ κβοὶν πη 18 ηΊογο έλα 
οπςθ επ{οτοεᾶ προπ {Π6 πὶ Ὀο]ους, Π. 7, 
111. 17, ἵν: 2: ΟΡ. Ι 11688. Υ. 16. Οι 
{πο οίμεντ Ἠαπά Όλο Πγβδύ Ῥοίβδοη ἡμᾶς, 
π]ο]ι {οἱ1ον/Β, Ἰαδ θα οίμοις {ο σοι- 
ηθοί εὐχαριστοῦντες 0 ο ΡΕΙΠΙΑΣΥ 
νουῦ οἵ ὑπ βοπίοηςΘ, οὐ παυόμεθα νεΥ. 
ο. Βαῦ, ογεη 1 ὑπθ τοαάίπς ἡμᾶς νο 
Ῥτε[ογγεά {ο ὑμᾶς (ΑΗΙΕ] 18 Ῥεγμαρς 
ἀοαυζα)), ιο βαάάσπ (χαπβΙθίοπ ΠΟΠΗ 
{π6 5οοοπἆ {ο ὑπὸ Πτδίῦ Ῥογδοη 15 ααϊΐθ 
αἰίον δῦ Γ)α115 ΠΙΑΠΠΘΥ (56ο ἔῑο ποῦθ 
ΟΝ ΠΠ. 13, 14, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς... 
χαρισάμενος ἡμῖν), απά οππποῦ εγεαῖθ 
ΑΠΥ ἀῑβήοι]{γ. 

τῷ ἱκανώσαντι] “τοῆο Πα 6 115 σογι- 

Φείοπί’; οοπαρ. 2 091. 11. 6. Οτ ἴἶιο 
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Τὰ -- 3 δὶ / -- “ ς 5» 

νωσαντι ἡμᾶς εις τὴν μερίδα που κλήρου των ἁγίων ἐν 

τῷ φωτί . 

γατῖοιβ γοβίησθ 900 πο ἀθίασ]ιοᾶ 
ηοίθ. 

τὴν μερίδα τοῦ κλήρου] {ο ραγοοῖ 
ο {ιο ἰοἱ, "ιο Ῥοτίίοη υἱοὶ οοηβἰςύ5 
ἵη Όῃο Ἰοὺ, τοῦ κλήρου Ῥεῖπς μ6 
5επῖςνο οἵ αρροβϊδίοπ: 566 που 8 ΙΣ, 
Ῥ. 666 α., απᾶ οοπαρ. ΡΒ. αν (αν). 5 
Κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας µου. ἴῃ 
Αοὐβ ΠΠ. 21 μερὶς ἃπα κλῆρος 8Υ0 ϱ0- 
ονάΙπαεᾶ; ἴῃ ἄοπ. χχχί. 14, Ναπι, 
ΧΥΙΠ. 20, 18. 1ν]1. 6, μερὶς ἃπα κληρο- 
νοµία. Τ]ιο Ἱπλοεγίίαπος οἵ ΟαπΠααη, ὑΠ0 
Ἀ]ούπιοπὺ οἵ πο Ῥτοπιϊδοἆ Ἰαπᾶ, Ίου 
Ῥγεβεηίδ 8 ΑΠΑΙΟΡΥ {ο, απ ΒῈΡΡ]16Β 
ὃ. ΠθίαΡΙος ἴον, ἴἶιο Πϊρ]ουγ Ἠοροςβ οἵ 
ιο που 4βροπβαβίοη, αξ ἴῃ Ηου. 11]. 
7---Ίγ. 11. Ὦ6Ῥ 8180 Ῥε]ουγ, ΠΠ. 24 τὴν 
ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας, πα ΕἸ 68. 
ι, τ8. δύ ΟἸγγβοβίοπι ΥΥΥΙ{68, διὰ τί 
κλῆρον καλεῖ; δεικνὺς ὅτι οὐδεὶς ἀπὸ 

κατορθωμάτων οἰκείων βασιλείας τυγχά- 
νει, τοίοιτίης {ο Ἰμα]κο κνἩ, το. Τὸ 15 
ποῦ το ΡΥ 8, Ὀαὺ α))οὐίοά {ο ας. 

ἐν τῷ φωτί] Βοϑβὺ ἴα]αιι γι ιο 
οχΡΓΘΒΕΙΟΠ τὴν μερίδα κ.τ.λ. ΒῸΣ {86 
οπηἱβδίοπ οἵ ιο ἀθβπ]έο ατίϊσ]ο, [τὴν] 
ἐν τῷ φωτί, 566 39ογο, ΥΥ. 2, 4; ὃ. 116 
Ρουύίοη οἵ ἐΐ6 βαϊηὺβ 18 βδίὑπαϊθα ἴῃ λα 
Κπσᾶάοπι οἱ Ησ]ί, Ἐν πο π]ιο]ο οοἩ- 
(αχ οοππραχο δὲ Ῥαμ18 πατταῦιγθ 1η 
Αοίβ χχυύϊ. 1ὃ τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ 
σκότους εἰς φώς καὶ τῆς ἐξουσίας 
τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν 
αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιών καὶ κλῆρον 
ἐν τοῖς ἡγιασμένοις, ΜΏΘΥΘ 81] {Π6 
14688 απᾶ ΤΠαΠΥ ο {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
γεσαν. 6ο αἱ5δο Λοίς ασ. 32, ἴῃ αποίΠοΥ 
οἵ δύ Ῥϑὺ}}]αύθυ εροθσ]ιθ». ΑΒ ἃ οἶαβ- 
5108] Ῥατα]]ε], Γ]αῦο 1265}. ΥΠ. Ῥ. 518 Α, 
ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων 
καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς, 15 αποίεᾷ. 

13. /θ Ἠ6ΤΟ ΒΙΩΥΕΡ ἴῃ {Π6 ]απᾶ οἵ 
4α1ΙΠ6Β5. ο ταροιαᾶ τι {οπι {ι]8 
(τα]άοπα. Ἠο ἱταπβρ]απίαες τι5 ἐ]λεπσο, 
απᾶ βου ]θα. τ. α8 γεο οο]οπίδίς ατιά 
οἴάπεης ἴῃ ὑπο ΚΙπράοπι οἵ Η18 ΒοἨ, ἴῃ 
{πο τοα]πα» οἱ Πρ. 

« 3 / ε - ᾽ -- 5 , ον 

"δὸς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ 

ἐρύσατο] γεδεισῖ, ἀοζίοογεα τι5᾽ ὮΥ 
ΗΒ Αίτοπς αΥΠΙ, 45 ὃ πισΏ{γ 6οΠ(116Γ- 
ος: 6ΟΠΙΡ. 11. 15 θριαμβεύσας. Όη ἴο 
ΓΟΥΠΙ ἐρύσατο 5886 Α. Βαῤῥιηδηῃ, ρ. 29: 
6ΟΠ1Ρ. Ό]επι, Ίοπι. 55, ἃπᾷ 9οο {Π6 
ηοίθ ΟἨ ἐξερίζωσεν, ἐδ. 6. 

ἐξουσίας] Ἠοτο “Δ ΙΓ ΡΥ ΡοοΓ, ἰγ- 
αΠΗΥ.᾽ ΤῊΘ γοτᾷ ἐξουσία ΡΥΟΡΟΙΙΥ βὶς- 
π]ῇος ΄Ἡρογίγ οἳ δούϊομ᾽ (ἔξεστι), απᾶ 
ποπος, Ἰ]κο {16 οοτχοβροπάϊπσ Έπς- 
181 γγογὰ “σσηβθ, ΙΠΥοΙΥΘΒ ὑνγο 5οσοιιά- 
ΑΥΥ 1ά9αΒ, οἳ νοι αἶέ]ιου πΙαΥ Ῥο 80 
Ρο ο ποπ α8 ἴο ος1ρβο {ιο ομος ; 
(1) απόλοτΙϐγ,) “ἀοϊοσαίθα ρονοι’ (ο.ᾳ. 
Ίπκο Χχ. 2); ος (2) «ἔγταπηγ, «Ίαν- 
ἰΟΒΒΗΘ88,; ἑπωιγοδίγαίπρα οἳ αὐ ίγαγ 
Ρονογ. ΕὟῸΓ ή 5οοοπᾶά β6Π56 οοπαρ. 
9.8. Ἠεπιοβί]. 7. 2. Ρ. 428 τὴν ἄγαν 
ταύτην ἐξουσίαν, ΧΟΠΟΡΙ.. 11ἱ6ΥοΟ 5 

τῆς εἰς τὸ παρὸν ἐξουσίας ἕνεκα (Βρθὰκ- 

1ης οἵ ὑγγδιῦϑ), ΡΙαύ, Κιϊ. Γή. 13 ἀνά- 
γωγοι ταῖς ἐξουσίαις καὶ μαλακοὶ ταῖς 

διαίταις, Κι᾿. Αἴοα. 33 τὴν ἐξουσίαν 
καὶ τὸν ὄγκον τῆς ᾿Αλεξάνδρου δυνάμεως, 
Ἡοτοαΐδῃ Π. 4 καθαίρεσιν τῆς ἀνέτου 

ἐξουσίας. 1115 Ιαὐῦοι άρα οἵ α οαρτῖ- 
οἶοαβδ πηγα] τα]ο 15. Ῥνοπποπύ Ἰογο. 
Έ]ιο οχργεβδίοη ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους 
ΟΟΟΙ 5. 5ο ἴῃ [π|κ6 αχῖ, 53, ΝΠΘΓθ 
Αραϊη (ιο 1468. οἵ ἀἰβογάθυ 15 Ιπγο]γοᾶ. 
Ίμο ὑγδηβίθυθποθ [οι «ἀατ]κποδΒ {ο 
ΠΡ Ὁ 15 Ἠογα τεργαβοηίοἆ ἃ5 ἃ ἰΥπΠβ- 
[ὈΓΘΗΟΘ ΠΌΤ απ ΔΙ ΥΓΑΥῪ ΥΤΑΝΗΥ, ΑΠ 
ἐξουσία, ἴο ἃ, γγ6}]-ΟΥ̓ΘΥΓΘα βονογοἰρηίγ, 
ἃ βασιλεία. ΤΠϊβ ΒΘΘΠῚΒ 4180 {ο ο 
δὺ ΟἨτγβοβίοπ5 Ίάθα; {ος Ίιο οχρ]αῖς 
τῆς ἐξουσίας ο τῆς τυραννίδος, αῖηπς 
χαλεπὸν καὶ τὸ ἁπλώς εἶναι ὑπὸ τῷ δια. 
βόλῳ" τὸ δὲ καὶ μετ ἐξουσίας, τοῦτο 
χαλεπώτερον. 

μετέστησεν] “γϑηϊουθα, γγηθιι ὑπ 6 
πογο Ὀαρύϊχοα, θη {ογ δοοθρίθα 
ΟΙ. Τὴ πηᾶρθ οἵ μετέστησεν 15 
βαρρ]ἱοά ὈΥ ο ψ]ιο]θβα]ο ἐγαπβροτία- 
οι οἵ ῬθορΙθβ (ἀναστάτους ΟΥ ἀνα- 
σπάστους ποιεῖν), οἵ νο] ὑπ ΙβίοΥΥ 
οἵ οτἰοπία] πιοπαγσμῖθς 5αρρ]οά 5ο 
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σκότους, καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς 

ΠΙΑΏΥ ΘΧΑΠΙΡΙ65. ὅ3'66 ΦΌΒΘΡΗ. 44. ΙΧ. 
11. Ι τοὺς οἰκήτορας αἰχμαλωτίσας 
μετέστησεν εἰς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν, 
βρεα]άπς οἵ Τσ]αῦμ-Ῥι]εβογ απά Όλο 
Τταπ5]ογάαπ]ς {τῖρες. 

τοῦ υἱοῦ] Νοῦ οἳ Ιπ[εγῖου αησεἰς, ἃ 
{86 [4156 {θασμετς πγοπ]ά Ἠατο 16 (Π. 18), 
Ρα οἵ ΗΙ8 οπΏη Βοη. ΤΠθ ΒΑΠ16 60Π- 
ὑγαβὺ Ὀούποεη α ἀϊδρεπεα[ίοη οἵ αηςο]ς 
απᾶ ἃ. ἀἱβρεηπβδαίίοηῃ οὗ ἐμο Βοη πή- 
ἀετ]ῖος {μα ποτά Ἰετθ, π]]ο]ι 18 εκ- 
ΡΙΙοἶ]γ Ῥτουσ]ό οαὖ ἵπ Ἠεῦ. 1. τ--. ὃ ; 
866 ο5ροςἴα]]γ 1. 2 ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 
εοπιραγεά τ] 1. 5 οὐ γὰρ ἀγγέλοις 
ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν. 
ΞΘΥΘ Δ Πτι8 Ίας τ]σ]{1γ οαπρηὐ {π6 Ἰάθα, 
υπάσετ]γῖης τοῦ υἱοῦ Ἰ6γθ; ὑπὸ τὸν 
κληρονόμον ἐσμέν, οὐχ ὑπὸ τοὺς οἰκέτας. 

τῆς ἀγάπης αὐτοῦ] “ο Είε ἰοτο. Α5 
ἸΙονθ 18 [6 Θββθῃ0θ οἵ {116 Εδίπογ(ι ο]. 
ἷν. 8, 16), 80 15 18 α]5ο οἵ {πμ6 Ῥοπ. ΊΤΠο 
ηΙβ8ΙΟΠ οὗ ὑπΠ6 Ξοῃ 15 ὑΠ6 τουο]αίοη οἵ 
ὑπο Εαίλογ” Ίογο; {ου α5 Ἠο 15 ο 
μονογενής, ὑῃ6 Ἐαίμεια Ίονο 15 ρεγ- 
Γοοῦ]γ τεργαδεπίεᾶ ἴῃ ἨΗΙπῃ (866 1 20]. 
ἵν. 9). δύ Αὐρτιβύϊπθ Ἰαβ χρη] ἵῃ- 
ἰογρτείεά δῦ Ρατ] ποτά Ἰσγα, ὧδ 
Τγζπ. πγ. 19 (ΥΙΠ. Ρ. 993) ΄Οαγίίαβ 
ᾳπἱρρο Ῥαἰτῖς.. πΙμΙ] οδὺ απαπι οἶαβ 
1ρδα παίιτα, αἴᾳαο 5αραίαπίέία...αο Ῥος 
Ἰιου Π]1ὰ8 οατ](αδῖς ο]ας π]]ας οϑῦ 811π|8 
ᾳπαπ1 4] ἆθ εἶαβ εαρδέαπίία οδῦ σοη]- 
18. Βεο 4180 Οτἱ6. ο. 6εἷς. γι τι. Έμβ 
Ώιαβθ πγογάβ ατα ΙΠπ{ΙπιαξεΙγ οοπποείοἆ 
ΝΟ ο οκΡΓΕΘΒΒΙΟΠΦ ποῖ [Ό]]ονν, 
εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου (Υεχ. 15), 
ἃηα ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλή- 
ρωμα κατοικῆσαι (Υ6}. 19). πο Ίουβο 
Ἱηεογρτγεία[ίοη, πηΙοὮ ΠΙβΙΚΘΒ τοῦ υἱοῦ 
τῆς ἀγάπης εηαἱγα]θηῦ {ο τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἠγαπημένου, ἀ88ίΥΟΥ5 ιο γ]ιοἰθ {οχορ 
οὗ {Πο οχΡγθβΡΙΟΗ. 

Τη {πο ρτεσθᾶῖπσ γεγςεβ πθ Ἠαγο ἃ 
Αἰγ]κῖης Π]αδίταίοη οὗ δὲ Ρα] ἐθας]ι- 
ἴπρ ἵπ ἴπγο Ἱππροτίαπί γαβροςοῦν. ἔγεί, 
ΤΠ τοῖση οἵ ΟἨτ]ςί Ἰαβ αἰτεαάγ Όεσαῃ. 
ΗΙβ Ἰάπράοπι ἵδ ἃ Ῥγεςοπέ Ἰάπσᾶοπι. 
Ἠπαίθγος {Ποτείοτο 15 οδοπέἶαῖ ἵπ [6 
ΙΠπράοπι οἵ Οµγ]βΐέ ταξί Ὦο οαραῦ]θ οὗ 

τοα]Ιβα(Ίοη ποπ. ΤΗ6Γθ πΊαΥ Ὦθ ΒΟ0ΠῚΘ 
οχοορίίοπα] πιαπϊοδίαθίοη ἴῃ {ο ποτ]ά 
{ο «οπ1θ, Ὀαὺ {15 οαππούῦ αἰέετ 15 Ἱη- 
Πετεπύ οἸατασίοτ. Τη οὔἶνεν πογᾶς ἐπ 6 
βοτογεϊσηύγ οἵ Ομτῖςύ 15 ο5βρη(α]]γ ἃ 
ΠΙΟΤΑ] απᾶ ερϊπϊπα] «οτοτεϊσΏη{γ, πἩΙσ] 
Ἠα8 Ῥοσαπ ποπ απά π]] οπΙγ Ῥο Ῥετ- 
Γοουοᾶ Ἰετοεαίύεν. εσοχή. Όοττε- 
βροπάϊησ {ο {0Πδ, απά οαπα]!]γ βἰσπ]- 
Ποδηΐ, 18 8 Ἰαησπασο ἵπ βρθακίὶπρ οὗ 
᾿παϊν απ] ΟµτΙβάαπβ. Ηθ τεσατᾶς 
Όποια 8ἃ8 αἰτεαάγ τεδοιεᾶ {οπι ἴα 
Ροπετ ο[ ἀἆαἴΚΠΘΒ5, α5 αἰγοαᾶγ Ραῦ ἴῃ 
Ροββεββῖοη οὗ {Π6Ὶ} Ππ]πεγιίαηπσο 88 
βαϊηΐβ. ΤΉΘΥ ατο Φοΐοπέϊαϊζψ βαταᾶ, 
Ῥοσαπ»ο {ο Κπογ]θάσο οὗ ἄοά 18 156} 
βα]γαίίοἩ, απᾶ ὑμῖς Κποπ]εᾶσο 15 πΙθΗῖη 
ὑΠ6 1] γοασµ. Βαον 19 δύ Ῥαπ]Ἡ οοἩ- 
είαπῦ πιοάο οὗ βρεαΚκῖησ. Ηθ πβος {ο 
Ίαησαασο ποὺ οὗ οχο]αδίοἩ, Ὀπὺ οὗ οΟΠΙ- 
Ῥτε]μεηβίοη. Ηθ Ῥυϑίθυιβ {ο ἀπγε]] οη 
ὑμοῖν ροίεπ/{]α] αἀγαπίασθβ,γαίΠου ἔλαπ 
οἩ ὑμὶν αείπα] αἰἰαΙππιθηί5. ΗΘ Ἠορος 
{ο πιαΚο ποπι βαϊηΐβ ΡΥ ἀπε]]πς οἩ 
ὑμαίγ οα]]1ης ἃ5 βαϊηΐβ, ες οβροσΙα]]γ 
ἘΡρ]6Ρ. 11. 6 συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦκ.τ.λ. 

14. ἔχομεν] Ἐον ια τοιᾶῖης ἐσ- 
χοµεν, ΠΙΕΙ 18 ῬοββῖρΙγ οεοττεοῦ Ἀετοα, 
απά ΠΙΟ οατγίθΒ οαὖ ο Ἰάθα επ- 
{ογοθᾶ ἴῃ πο Ἰ]α5ῦ ποῖθ, 866 {86 ἆο- 
ἰασ]ιοᾶ ποίο οἩ {6 τατίοας τομᾶ(ησ»., 
1η Όλο ρατα]]ε] Ῥαδεασε, ΕΡΗ6ΘΒ. 1. 7, 
ἴπεγο 18 {Πο ΒαΠ1ο ταπίαἰ]οπ οἵ τεαᾶπρ. 

τὴν ἀπολύτρωσιν] «61807, γϑοηιρ- 
ἐἶοπ.ι . Τμο Ίππασο οὗ ἃ οαρ[ῖτθ απᾶ 6Ἡ- 
εἸαγοά Ῥεορ]ο 15 51 οοπύϊπιιθα : Ρ)Ι]ο 
ΟΠΠ. ργοῦ. {ἱ0. 17 (τι. Ῥ. 463) αἰχμά- 
λωτος ἀπήχθη...ἀπογνοὺς ἀπολύτρωσιν, 
ΡΙαῦ. Κλί. Ώοπιρ. 24 πόλεων αἶχμα- 
λώτων ἀπολυτρώσεις. ΤὴΘ πιείαρΒος 
ἨοΘΤΟΣ Ἠα5 οπαπσοᾶ Γγοπι {πο γΙοίος 
ὙΠῸ 18861165 {Π6 οαρ{1γο ΡΥ {ογοῬ Οὗ ΠῚΒ 
(νετ. 13 ἐρύσατο) {ο ιο ρΗΙαπ]λτορϊςύ 
0 τοἱθαδθΒ ἴῃ ΡΥ {μθ ραγπιοπί οἵ ἃ 
ΥΑΏΒΟΠΙ. ΤῊΘ οἶααξο ἹπΠΙοἩ Γο11ο7/8 1η 
ὑπ τοσθῖνοὰ ἰθχί, διὰ τοῦ αἵματος αὐ- 
τοῦ, ἵδ Ιπέογρο]αθοά Ποπ ἴλο ρατα]]ε] 
ῥαββασο, ΕΡΗΘΒ, 1. 7. 
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3 / 3 ὧν 14 2 ο 3} Δ ᾽ / η 

ἄγαπης αὐτου, “ἐν ὦ ἔχομεν την ἀπολύτρωσιν, τήν 

ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν" 

14. ἐν ᾧ ἔσχομεν. 

τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιών] ο ἵπ {ο 
ρατα]]ε] ραβεασο ἘΡῃ6Β. Ἱ. 7 ιο Αγο- 
ΕΙ ἀεβποεβ τὴν ἀπολύτρωσιν 8 τὴν 
ἄφεσιν τών παραπτωµάτων. Μαν ποῦ 

{818 βύπαϊθα ργεοϊεῖοιπ Ῥοϊπό {ο 5016 
{41896 «οποθρίῦἰοη οἵ ἀπολύτρωσις ραῦ 
{ογπατά Ὦγ πο Ἰεγαίῖσα] {θασμοις ἢ 
Ἰαΐθγ ποβύϊοβ οετίαϊπ]γ Ρογγτετίθᾶ {Π6 
πθαπίης οὗ Πο ἴειπῃι, αρρ]γσίπσ 16 {ο 
ὉΠ6ῚΡ Οὐ {ογπιπ]ατίος οἵ ΠπΙΙαδίοῃ. 
ΤῊΙΒ 18 το]αζεά οἵ ὑπ Ματοορίαπς Ὦγ 
Ίτεποβιβ 1. 13. 6 διὰ τὴν ἀπολύτρωσιν 
ἀκρατήτους καὶ ἀοράτους γίνεσθαι τῷ 
κριτῇ κ.τ.λ. 1. 21. Ι ὅσοι γάρ εἶσι 
ταύτης τῆς γνώμης μυσταγωγοί, τοσαῦ- 
ται καὶ ἀπολυτρώσεις, ἰὖ. ὃ 4 εἶναι δὲ 
τελείαν ἀπολύτρωσιν αὐτὴν τὴν ἐπίγνω- 
σιν τοῦ ἀρρήτου μεγέθους (πὶ (ια 
πιο] οοηὐοχῦ), απᾶ ΗΠΡΡοΙγύυβ Μω1. 
Υἱ. 41 λέγουσί τι φωνῇ ἀρρήτῳ, ἐπιτι- 
θέντες χεῖρα τῷ τὴν ἀπολύτρωσιν λα- 
βόντι κ.τ.λ. (60ΟΠ1Ρ. ἴχ. 13). [ἢ 5ὰ}- 
Ροτῦ οἵ {Π6 1} ποπιεπο]αίγο ΠΥ Ρετ- 
γοτίεὰ 5αο ῬΑΒΒΑΡῸΒ ἃ5 {π6 ἐοχί, Ιτοη. 
1. 21. 2 τὸν Παῦλον ῥητῶς φάσκουσι 
τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀπολύτρωσιν πολ- 
λάκις μεμηνυκέναι. Τὺ 5Θ01η5 ποῦ ἵπι- 
Ρτοβαβ]θ ὑμαῦ πο οοπιπιαπϊσαθίοι οἵ 
ΑΙπηῖ]αγ πιγεῖσα] 5οογαίΒ, Ρ6ΥΊαΡΕ 60Π- 
πηθοῦεά γψδα {είν απηρε]ο]οσΥ (1. 18), 
παδ Ῥραῦ {ογπατά Ὦγ {π686 Οο]οββίαπ 
{α]96 Τ6ΕΊΙΕΤΒ 35 4Π ἀπολύτρωσις. ΟοΠ]- 
ΡαΥ9 {1ο πποτάς ἴῃ ιο Ῥαρίβπια] {ου- 
η], οἵ ἴΠο Μαγορβίαπβ 8 ϱἼνοι ἴῃ 
Ίναι. 1. 21. 3 (οοπιρ. Τπουᾶι. 22]. 
αὖ. Ἱ. ϱ) εἰς ἔνωσιν καὶ ἀπολύτρωσιν καὶ 
κοινωνίαν τῶν δυνάμεων, ἨἨθγο {1ο Ἰαϑὺ 
Νοχάβ (10 Ἠαγο Ῥουι. αἰ ΠΟΥ ΠΟΥ 
Ἰπθετρτείεά) Ἠππαβῦ ΒΌΓΘΙΥ ΠΊΘαΠ “ 6ΟΠ]- 
πιπηΙοη τὺ πο (αρίτίθαα]) Ῥοπους. 
Τπα5 16 18 ἃ ρατα]]ε] ο εἰς λύτρωσιν 
ἀγγελικήν, ΝΠϊο]ι αΡΡΟΘΑΥΑ Τη ΑΠ α166υ- 
παθίγο {ογηχα]α οἵ ὑπ 686 ΠογαίῖοΒ σΊνθι 
Ἠκονίδο Ὦγ Ιτεποριβ ἴῃ ο οοπίοσί; 
{ον ὑ815 Ἰαῦΐογ 15 οχρ]αϊπαά ἴῃ ΟΊαπι, 
Δ]εσ. Γωῦο, Τορά. ϱ. 974, εἰς λύτρωσιν 

ἀγγελικήν, τουτέστιν, ἣν καὶ ἄγγελοι 
ἔχουσιν. ΑΠΥ ἀῑγοοῦ Π]δθοτίσαὶ οοἩ- 
ποχίοη Ῥούγαεη πο Οο]οβεῖαη ΒΘ 05 
απά {Π686 Ἰαΐογ ποβύϊοβ οἵ ἐ]ο Υ αἱεη- 
Οπ]αη Β0Π00] 18 ὙΘΙῪ ΙπιρτοΡραρΙθ; Ῥαΐ 
{πο Ῥαββασος απούθα π]] 5εγνο {ο Βου’ 
Ποπ ἃ {8ο 1άθα οἵ ἀπολύτρωσις νου] 
Πα ΤαΙΙΥ Ῥο αβεοοϊα(εὰ τὶν ἃ 680- 
υετίο ἀοείτῖπο οὗ αηβθ]ίο Ροπ6τβ. 866 
0η0 ποῖίθ οἨ 1. 2δ ἵνα παραστήσωμεν 
πάντα ἄνθρωπον τέλειον. 

15 8. Τη {Π6 ῬαββαΡο πο] [0]- 
Ιονγβ δῦ Ῥαπ] ἀἆεβπορ ἴο Ῥϑύβοῃ οἱ 
Ογ]ςί, οἰαϊηίπσ {ου Ἠίπα ὑπ6 ΦΌΒΟΙ αἴθ 
ΒΙΡΥΕΠΙΕΟΥ, 
(1) Ίπ τε]αίῖοπ {ο ὑπ6 ζ7ηιἱσ6γρο, ἴ]ια 

Δαἰωγαζ Οτεαῦίοη (νυ. 15--17}); 
(2) Ίτπ το]αῦίοη {ο ἴπο Οὐλιγοῖ, Π6 

πον Μογαζ Οτεα{ίοη (τε. 19); 
απᾶ Ἠθ {ιαπ οοπιρίπθβ [ο πο, ἵνα 
γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 6Χ- 
Ρ]αϊπῖηρ {15 ὑπο[ο]ά βογετεϊσπΏγ ΡΥ ὑπ 6 
αΏδο]αίο Ἱπάνγε]]πρ οἵ ιο ΑΙ6γοπια ἵπ 
Οδ, απά βΠοπίης ΠΟΥ͂, 35 ἃ Ο0Π86- 
ᾳπθποςθ, ἴ]ιο τεοοποϊΠαθίοη απά Ἰαι- 
ΙΙΟΠΥ οἱ 411] ὠπσβ πηαςδύ Ῥο ε[εοίεᾶ 
ἴῃ ΗΙπῃ (νυ. 19, 29). 

ΑΒ {86 Ιάθα οὗ πο Ζοσοβ απάστ]αβ 
ὑπ γ]ο]ο οἱ {115 Ῥαββαρθ, {ποιρ] ιο 
ἴθνπα 1561 ἆοαβ ποὺ 3ρρθεαν, ἃ ἴον 
πγογάβ οχρ]απαίοΥγ οἱ 0115 {θγπα ση] ο 
ΏΘΟΕΒΒΑΥΥ ὮΥ παγ οἵ Ῥτείασςθ. Τα 
ΠΟΥ λόγος ἴλεπ, ἀεποδίπς Ροίῃ ΄τοα- 
ΒΟΠ απᾶ ΄ΑρθεςοἩ; νγὰβ ἃ ΡΙ]οβορ]ίσα] 
θυ αἀορίεᾶ Ὦγ Αἰεχαπάπίαι «π68- 
ἴδ Ῥείογο δύ δὰ] πγούθ, ο 6ΧΡΥΘΑΒΒ 
ο πια{/οβίαέῖοπι οἵ ὑπ Ὀπεεον ἄοα, 
ιο Αὐδο]αίο Βοαίΐης, ἴῃ ὑῃ6. ογθαΔίοΙ 
απᾶ φογογππιοπό οἵ ἴο ὙΠοτ]ά. [7 
Ἱηο]ιάθά αἱ πιοάθς ὮΥ νησι ἀοά 
ππα]κθς ἨΗΙπιβο]{ πο 0ο πη. ΑΒ 
ΗΙΒ /6άΦΟΛ, τῦ ἀεποίεᾶ ἨΙ5 ΡΙγροβο 
ΟΥ᾽ ἀθβῖση; αδ ΗΙ5 «φοθεί, 1ο Ἱππρ]ῖας 
ΗΙΦ τονο]αίίοῦ. ποίπεν 0Πῖ5 λόγος 
88 οοποθ]γθᾶ ΤΠΊΘΓΘΙΥ α8 ἴπο ἀῑνίπο 
ΘΠΘΥΦΥ Ρρογεοπ]βοᾶ, ΟΥ̓ πηαίπθογ [80 
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- “ ποὺ Κα / / 

τὸς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεού τοῦ ἄορατου, πρωτότοκος 

οοποθρίίοη {οοζ ἃ πιογο οοποχείθ {οΥΠ:, 

Ι περ ποὺ βἴορ ποὺ {ο επαιο; Ῥαύ 
Ι Ίορο {ο σῖνο ἃ Γα]]ος αοοοαπό οἵ {Π6 
παύου ἴῃ ἃ Ἰαΐ6γ πο]απαθ. Τὺ 15 βαῖ- 
βοίοηὐ {ΟΥ {86 ἀπαουβίαπαϊπρ οἵ πιμαὺ 
ΦΌ]]Ονγβ {ο 580 ὑμαὺ ΟἨτ]είαπ {6ας]δῦ», 

6 {Που δαορίοα {ία έεγτῃ, θχαϊ θα 
απᾶ Εχοᾶ 15 πιοαπίηπσ Ὦγ αὐίασλίης 
{ο 6 ἴπνο Ῥγοσῖδο απά ἀεβπῖζο 14688 : 
() «Τ]ιο Ἠογᾶ ἵρ ἃ Ὠϊνίπο Ῥοτβοῃ;) 
ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὺν καὶ Θεὸς ἦν 
ὁ λόγος; απᾶ (2) «ιο Ἡοτά Ῥεσαπαο 
Πποαγπαθο ἴῃ Φοβὰβ ΟἨτ]εί ὁ λόγος 
σὰρξ ἐγένετο. Τῦ 18 οῦνίοις ὑπαῦ ὕΠ|650 
Όπο Ῥγοροβιθϊοηβ πηαδύ Ἠανο αἰζουθα 
πηαθγία]]γ ιο βἰσπίβσαπσθ οἵ 811 ἴ]ιο 
βαροχαἰπαίο {θγπα5 οοπποοῦθα γη ἴπα 
Ἰά6α, οἵ {π6 λόγος; απὰ ὑπαῦ ὑπεγείογε 
Οιοῖγ αδο ἴῃ ΑΙοχαπάτιαπ Υ{ΘΥ5, 516]ι 
α5 ΡΗΙ]ο, οαηποῦ 6 {ακεπ ο ἀε[ῑπο, 
Οιοισ]ι 16 την Ῥο Ὀγουρηῦ 0ο ἐἴζιδ- 
{γαΐο, {ποῖ πιοαπίης ἴῃ δῦ Ῥατ] απά 
οί ἆομπ. ὙΠ οδο οαὔίοηΏ8 (ο 
Α]οχαπάτίαπ ΡΗΤαΒΕΟΙΟΦΥ, ἃ8 ἃ Ρτο- 
νιάσπθῖα] ῬγαραγαίοἩ ἴον ἴλο {εασ]ίης 
οὗ θα (οβρο!, ση] αβοτά Ἱπιροτίαπί 
αἰά ἴῃ ὑπ6 πἀπαουβύδμαϊηρ οἵ {ιο Αρο- 
Βύο 10 τυ] ΠΡ. 

15-17. “Ηὄδ 15 ὅπ ρετ[οεῦ ἵπ]ασο, 
{π6 υἱβῖ 016 γορτοδοπίαΒίοἩ, οἵ ὑπὸ πὑὰ- 
566η ἀοά. Ηθ 15 ιο ΕἸγβίθουπ, (ιο 
αὐφο]πίο Ηοὶν οἵ μ6 Βαύμου, Ὀεσοίίοι 
Ῥοΐογο ἴ]α ασθαβ; ὕμο Τιογὰ οἵ ἴ]ιο 
Ὀπίνουςο ὮΥ υἱτίαο οὗ ρπιοσαπΙὔαγο, 
απαὰ ὮΥ γἱτίιο αἶξο οἵ οτοαίίνο α5εΠΟΥ. 
ΕΣ ἴῃ ἃπα {τουσ ἨΗϊπι {ο γ]ιο]ο 
πον]ά τας οτεαθεᾶ, (ήηπσς ἴῃ Ἠθαγεπ 
απά 0ης οἩπ δατίἩ, ὑππσς γὶρῖρ]α 
{ο ὑπ ουὐναγα ογο απ ὠήησα οορ- 
πίδαρ]ο ὈΥ ἴμο Ιηναγὰ ρεγοθρίϊοη. Η8 
ΒΌΡΥΘΙΔΟΥ 18 αμβο]αίο απιά απῖνογρα]. 
ΛΙ Ῥοπογ5 ἴῃ Ἠθανοη απά αγ ατγο 
βαρ]θοῦ {ο Η, Ἐ]ίς εαρ]εσίίοι οχκ- 
ἰοπάβ 6νθη {ο {Π6 πιοδύ οχα]{οὰ απιὰ 
ηιοβῦ Ῥοΐοπί οὗ απσο]ς Ῥοΐπσα, γΥδί]ου 
ἴΠ6γ Ῥο οπ]εά ΤΈἨγοπε8 ος Ἑοπῖπα- 
61οπ8 ΟΥ̓ ΕτίποσᾶοπΙΒ ος ΡΟΝΕΙΑ, ΟΥ 
ΨΝλαΐευεγ {1010 οἵ ἀῑστισγ πιοι ΤΙαΥ 
ουπ{θγ ὍΡΟΝ ἴἸοπι. ὙΎ6β8: ΗΘ 15 βγεί 
ἃ ΤῸ 15 Ἰα86. ΤἩτοισ]ι Ηίπι, α5 ὑΠ 6 

πιρβΙαοτία] γα, {ιο απίγεγβο Ίαβ 
Ῥδει. ογθαζεᾶ ; απά απο ἨΗίπι, α5 ἴπο 
ἤπια] σοα], 16 15 ἐεπάϊηπσ. Ίπ Ηίπι 15 
πο Ῥο[οτο οὐ αἴζο, Ηθ 15 Ργε-εχὶείεπό 
Δ Πα 5ο]{-οσϊκίεπύ Ῥε[ογθ ἃ}} ελα ποτ]ἀς. 
Απά ἴῃ ΗΙπι, ἃ5 {πο Ῥἰπάϊπσ απ 5115- 
ἰαϊπίησ Ῥονογ, απίνδγβα] παίατο ϱο- 
Ἠστος απά εοπβΙ5ί5.᾽ 

15. ὅς ἐστιν κ.τ.λ.) Το Ῥρύβοη οἵ 
ΟἨνὶςς 15 ἀεξοτρεᾶ ᾖγδί ἴῃ σθαι 
ΠΊΟΥΘ εβρθοἰα]]γ 6ο ΓΠεἵίγ, 45 εἰκὼν τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, απᾶ δεζοπαζ/ ἴῃ 
τε]αβίοΏ. Ίπογθ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴο οτεαθοά 
ὑμῖηρθ, 35 πρωτότοκος πάσης κτίσεως. 
πο Ραπάαππεπία] οοποερθοἩπ οἵ ἴιθ 
19608 Ιπγο]τες {ιο άρα οἵ Πιο ἰαίονι 
Ῥείπεει ἀοά απᾶ ογθαθΒοη. Α Ῥεγ- 
γογίαᾷ γΙειγ ταβρεοίίπσ ἴμο παίατο οἵ 
86. πιεάΙαίοη Ὠεύγποαει {ιθ πο ΊαΥ, 
ἃ5 16 Ἠαγο 8566}, δὖ {πο τοοῦ οἵ θα 
Πετείίσα] ἰεαελίης αὖ 00198865 (Ρ. 34, 
Ῥ. ΙΟΙ Β4., Ρ. 115 8ᾳ.), απᾶ τοααγθὰ {ο 
ϱο ππεῦ ὮΥ Πο ίγαο ἀοοϊτίπο οὗ Οῖςέ 
38 ὑῃ6 Είουπα] Τιοσο». 

εἰκών] “ἐλ6 ἴπιαφο) ΤΠ αχρτεδ- 
ΒΙΟ ἵ5 ϑθα τορεαίεᾶ]γ Ὁ. Ρ]110, ἃ8 ἃ 
ἀθεοπ]ρίῖοι οἵ ιο Ίοβος; ὧδ Μια. 
Ο». ὃ (1. Ῥ. 6) τὸν ἀόρατον καὶ νοητὸν 
θεῖον λόγον εἰκόνα λέγει Θεοῦ, -θ 
σοπ/ω5. ἐΐηρ. 29 (1. Ρ. 419) τὴν εἰκόνα 
αὐτοῦ, τὸν ἱερώτατον λόγον, ἰῷ. ὃ 28 
(1. Ρ. 427) τῆς ἀῑδίου εἰκόνος αὐτοῦ λό- 

γου τοῦ ἱερωτάτου κ.τ.λ., (ὁ Ῥγαΐμφ. 
τ9 (1. Ρ. 561) ὁ ὑπεράνω τούτων λόγος 
θεῖος...αὐτὸς εἰκὼν ὑπάρχων Θεοῦ, ἄθ 
ΔΤοπαγοᾖ. Π. καὶ (11. Ῥ. 225) λόγος δέ 
ἐστιν εἰκὼν Θεοῦ δι οὗ σύμπας ὁ κὀ- 
σµος ἐδημιουργεῖτο, ἄθδ ϑοηνη. Ἱ. 41 
(ε. Ῥ. 656), εἴο, Ίου ιο 1186 γγ]]ο]ι 
ΡΜΙ]ο πιαάο οὗ ιο ἰοσῦ θῃ. 1. 26, 27, 
κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ, 
866 ο ποθ οἩἳ 11]. το. 111 θυ] θυ 
ιαπ Ε]Η]ο, Ὀοίογο ὑπὸ Ἰάσα, οὗ ὑπμ6 λό- 
γος δα αβειπιοὰ Απο] ἃ ἀοβπίζο [ΌΤΙ], 
ιο {ουτη υγὰ8 πι8θα οἵ ο ᾿νίπο σοφία 
ρεγβοπ]Πεἆ ἴῃ κα, ΥΠ, 26 ἀπαύγασμα 
γάρ ἐστι φωτὸς ἀῑδίου...καὶ εἰκὼν τῆς 
ἀγαθότητος αὐτοῦ. δῦ Ῥααὶ Ἰήπιβε][ 
αρρ]ίος5 {πο ἔστπι {ο οι Πμοτὰ ἴῃ απ 
θαγ11εΥ ερίϊδί]α, 2 ον. ἵν. 4 τῆς δόξης 



ες ες] 

τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ 
(οοπαρ. Π, 18 τὴν αὐτὴν εἰκόνα µετα- 
μορφούμεθα). ΟἸΟΒΘΙΥ αἰ]ιοά {ο εἰκὼν 
]80 18 χαρακτήρ, ΥΠΙΟἨ ΑΡΡΘΑΥΒ ἴῃ ἐΠ 6 
Β4ΠΊΘ οοηποχίοη ἴπ Ηεῦ. 1. 8 ὧν ἀπαύ- 
γασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑπο- 
στάσεως αὐτοῦ,  Ῥ8ββαςθ Ἱ]αξίγαϊοᾶ 
Ὀγ μΙ]ο ἄε Ὠίαπί. 5 (1. Ῥ. 332) σφρα- 
γῖδι Θεοῦ ἧς ὁ χαρακτήρ ἐστιν ἀΐδιος 
λόγος. 6ο 4150 ῬΠ]]. 11. 6 ἐν μορφῇ 
Θεοῦ ὑπάρχων. 
Ῥεγοπά ἴο Υοτγ οὐνίοιβ ποίϊοη οὗ 

{ἱβσπισρε, ὑπὸ ποσὰ εἰκών Ιπγο]νας ἔνγο 
οὐμου Ιάεας : 

(1) οργοβοπίαίοπ.  Ίπ ες τὰ- 
βροού 16 15 8164 {ο χαρακτήρ, ἃπα ΑἸ 
165 ΤΓΟΠΙ ὁμοίωμα. [πῃ ὁμοίωμα {6 
ΥΘ86ΕΙΠΡΙΩΠ6Θ ΠΔΥ 6 αοοϊάθηία], ἃ 
οπο οσο ἰἴβ πκ απούποτ; Ῥαΐς εἰκών 
Πηρ]θ6 απ αγελείγρο οἵ πΙΙΟΗ 1ὖ 18 ἃ 
6οΦ/, ἃ 8 ἄχος. Να. Ογαΐ. 30 (1. Ρ. 554) 
ἜΡΙΣ αὕτη γὰρ εἰκόνος φύσις μίμημα 

εἶναι τού ἀρχετύπου. Ρο {οο 1ο. Τα- 
Ίη3β6, 4ο απιαρ. 1. 9 (1. Ρ. 311) εἰκών 
ἐστιν ὁμοίωμα χαρακτηρίζον τὸ 

πρωτότυπον ; ΘΟρ. Ρ]ΙΙο ἄο Διά. 
Ο». 23 (1. Ρ. 16). Οη ες ἀϊῄογεπορ 
866 ΤΎΘΠΟΣ ΔΙ. Τ. ποπ. ὃ ΧΥ. Ρ. 47. 
Τ]ιο εἰκὼν πλϊθΕέ Ῥο ὑπὸ γορι]6 οἵ ἀϊγοοῦ 
ΗΙ{αΔΙΟΠ (μιμητική) Ἰ]κο ἴπο ποαᾶ οἵ 
ἂν βονογεῖση ΟΠ ἃ οοἵπ, ου 16 πησ]ή ο 
ἆπο {ο παίατα] ϱ811565 (φυσική) Ικο 
ιο ραγεπία] Γοαύαγαος ἵπ πο οί], 
Ῥαῦ ἴῃ αΠΥ ο1δο 16 γα ἀογίυσα ποια 
195 Ῥτοθούγρο: 8600 Ῥαβῖ. ο ορῖγ. 
Φαιοί. 15 ὃ 45 (ΠΠ. Ρ. 38). Τ]μο ποτά 
1056} Ἡοπγονογ 49068 ποῦ ποθοθββαγΙ]Υ 
ἵπΙρΙγ 26/7εοί ταργαβοπζαθίοῃ. Της 
ΏΊ4Π 15 Βα 14 {ο Ῥο {ιο Ίπασο οἵ 6οἆ; 
1 0905. ΧΙ. 7 εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρ- 
χων, Οἶεπι. Ἠοπι. 33 ἄνθρωπον...τῆς 
ἑαυτοῦ εἰκόνος χαρακτῆρα. ΤΗΙΒ αρ αῖἩ 
ΑΠ ΘαΤΙΥ ο πάςο-ολμγίβίαν Υγ]ογ 50 
ἀαβίσπαύες ὑπ ἁπ]γ αρροϊπίθᾶ ῬίβΠοΡ, 
85 ἴ]ο γεργοβοπία[ίνο οἵ {πο Ἠ]νίπο απι- 
ὑποτιψ; 6ἴσηι. ΕΠοηι. ΠΠ. 62 ὡς εἰκόνα 
Θεοῦ προτιμώντας. Το Ἰάσα οὗ 26Ι- 
/εοιίοπι ἀοθΒ ποῦ 116 ἴῃ ὑπ γγογᾶ 1056 
Ὀπὺ πχαδί Ὦο 5οαςσἩ{ Γγοπα {πο οοηίοχύ 
(ο.5. πᾶν τὸ πλήρωμα Υεχ. 19). Ίμο 
156 ὙΠΟ γγας πιαᾶο οἳ {Πῖ6 οκΡΓΘΒΕΙΟΠ, 
ὉΠ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ οἵ ὑμῖ Ῥαβκασο, ἵπ {Πα 
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ΟΠ Ἰβθοορίοαὶ οοπἰχογογβῖο οἵ {Π0 
Του ἢ απά {81 ορπἑατίθΒ 1ΠΑΥ Ὦθ 8Θ6Π 
{ΥοΠ1 ὑπ6 ραἰχῖςίϊο αποίΏΒΙοηβ 1 η Ῥοΐαγ, 
Τλοο. ομπι. ο Τεῖπ. Ἡ, 11. 9 86., 
τι. 5. 6. 

(2) Μ{απῇγεδίαξίοπ. ΤἨϊ5 ἴάθα, οοπιθΒ 
ΠΟΙΑ ο Ἱπρ]ίοᾶ οοπύχαβὺ {0 τοῦ ἀο- 
ράτου Θεοῦ. Βὺ ΟἨηγβοβίοπι Ἱπάσοᾶ 
πιαἰηαἶης πο ἀῑτεσί ορροβίίο, ἃ αγσα]ησ 
ὑπαῦ, 38 ο ατολοίγρο 15 Πηγίκίμ]ο, 80 
Όια Ίπποσο τηπϑῦ Ὦο Ιηγῖβίρ]ο α]κο, ἡ 
τοῦ ἀοράτου εἰκὼν καὶ αὐτὴ ἀόρατος καὶ 

ὁμοίως ἀόρατος. 830. ἴοο Ἠ αγ Ὁ: 
6οπιδί. 7}. 21 (π. Ρ. 378) “αὖ Ίπιασο 
ἸΏ 15101118. Τοαἱ, οἔίαπα ρου 14 ᾳποά 1 1080 
ἴῃ ]5101115 δέ, ἸΏΥ15101115. Ὠοί ἵπασο 
ομβεῦ Απά ἐς γγαβ ὑπὸ νγίαη οἵ {Π6 
Νίσθπο απά Ρρορί-ΝΙσσπο {π6]1οΓΒ σοηο- 
ΠΥ. Βαυῦ {πὸ ππάστ]γίησ άρα οἵ ια 
εἰκών, ἃ Πα Ἱπάσοά οἵ {Π6 λόγος 69Π6- 
ΤΆ]Π]Υ, 15 ὉΠ6 τηδηϊ βία οι οἵ ΠΝ .16- 
ἄρῃ : «οπηΡ. ῬΏΙΟ ὧδ Κὶὶ. ἤομϑ. Π, 12 
(π. Ρ. 144) εἰκὼν τὴς ἀοράτου φύσεως 
ἐμφανής. Απά αἀορίεᾶ Ιπίο ΟἸ τ δύϊαα 
ὉΠΘο]οργ, ὑπὸ ἀοοίίπο οἵ {ο λόγος 
ΕΧΡΓΥΕΒΒΕΒ ὕΠ18. ὁοποθρύϊοι. ΒΕΠ] πιογο 
ῬτοπΙ Ποη{]γ ὮΥ ΥΘΑΔΟΠ οἵ ο Ιποαγτα- 
ὕοηυ ; ορ. Τον]. αν. αγο. ν. 19 
'Ροϊσηίος Β]{απα ΒΕΠΊΡΕΥ γοίγο γΙβαπ, 5] 
απ{ρις γίκας δῦ ἴῃ Π)6] ποπηίηο, αὖ 
ΠηαΦΙΠΘΙΗ ἴρβῖπιβ, ΗΙΡΡΟΙ. ο. Αοο. 7 
διὰ γὰρ τῆς εἰκόνος ὁμοίας τυγχανούσης 

εὔγνωστος ὁ πατὴρ γίνεται, 1. 
δ 12, 13, Οτρ. ἴπ 7οαγ 7. Υἱ. ὃ 2 (11. 
Ρ. το 4). ΑΠΙΟΠΡΘ πα Ῥοβί-Νίοσπο [ἃ- 
ἴ]ιου» ὕοο δῦ Βα5Ι1 Πα5 οπσ]Η ὑπὸ τρις 
Ἰάρα, Πρὶεί. Χχχνϊ, ὃ (ΠΠ. ρ. 121) ὁ 
τῆς εἰκόνος κατανοήσας κάλλος ἐν περι- 
νοίᾳ τοῦ ἀρχετύπου γίνεται... βλέπειν διὰ 
τούτου ἐκεῖνον...τὸ ἀγέννητον κάλλος ἐν 
τῷ γεννητῷ κατοπτεύσας. Το Ἰγονᾶ, 
ὙΠΟ ΠΟΥ Ῥγο-ἱποαγπαίο ΟἹ ἱποαγπαίο, 
15 ὅπ τογο]αδίοη οἵ ὑπ πΏβαθη Εα{]ογ : 
ΘΟΙΏΡ. «οἨπ 1. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρα- 
κεν πώποτε' μονογενὴς Θεός, ὁ ὧν εἰς 
τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξη γή- 
σατο, ΧΙΥ. 9, 10 ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώ- 
ρακεν τὸν πατέρα πῶς σὺ λέγεις, 
Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; (οοῃηραγοα 
νι νἱ. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν 
τις κιτιλ). Τῃο ορι ἐμοῦ ἀοράτου πον- 
ΟΥ̓́Θ᾽ τηϑῦ ποὺ Ὀ6 εοπβπας ἴο {Π6 α)- 
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Ῥτειιθπβίοη οἵ ἴπο Ῥοά]γ 5θηβθ8, θα 
ΜΠ Ιποε]αᾶς {πο οορπίβαποθ οὗ {πο Ἱπ- 
πατᾶ 67ο 880. 

πρωτότοκος πάσης κτίσεως] /ἐλθ 
Εἱγεί-θογπ οΓ αἷΐ ογεαίίοπ. ὙΠῸ ποτά 
πρωτότοκος Ἠ85 α ὑποῖο]ά ρατεηίασο: 

(1) Π|Κα εἰκών ἰῷ 15 ΟἸΟΒΘΙΥ οοἩ- 
ποσθαεᾶ νη(Ἡ απᾶ ἰάθη ἤτΌτα {π6 ΑἸθχ- 
απάτίατ γουαῦα]αχγ οὗ {πε Τμο5ο5. ΤῈΘ 
ποτα Ἠούγ6υογ ΒΟ ῬΗΙ]ο αρρ]ῖε5 ῦο 
[π6 λόγος 15 ποῦ πρωτότοκος Ὀαὖ πρω- 
τόγονος: (16 Αργίο. 12 (1. Ῥ. 308) προ- 
στησάμενος τὸν ὀρθὸν αὐτοῦ λόγον πρω- 
τόγονον υἱόν, 46 ϑοηλη. Ἱ. 37 (1. Ῥ. 653) 
ὁ πρωτόγονος αὐτοῦ θεῖος λόγος, 6 
Οοηγ8. ζἴπφ. 1. 28 (1. Ῥ. 427) σπουδα- 
ζέτω κοσμεῖσθαι κατὰ τὸν πρωτόγονον 

αὐτοῦ λόγον: 6ΟΠΡ. ἐδ. Ἱ. 14 (1. Ῥ. 414) 

τοῦτον πρεσβύτατον υἱὸν ὁ τῶν ὄντων 

ἀνέτειλε πατήρ, ον ἑτέρωθι πρωτόγονον 
ὠνόμασε: απᾶ {118 ἀεβίσπαῦίοη πρεσ- 
βύτατος υἱὸς 8. ΒΘΥΘΙΆΪ 0ππον αρρΙεᾶ 

{ο {π6 λόγος. Ασαΐπ ἴῃ Θΐ8 γΕΥ. ἀἴο. 

Ίο. ὃ 24 (τ. Ῥ. 459) ἐπ Ίαηβυασο οἵ 

Ἠχοά. χἩ. 2 ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτύτο- 
Κον πρωτογενές κ.τ.λ. ἵ8 80 Ἱπτογρτοίεά 
ας {ο ΔΡΡΙΥ ἔο ὑπ6 Ώ]νίπο Ἠογᾶ. Τ]εδθ 
αρρε]]α{ίοΏΒ, “πὸ Πτεί-ροροίδεν, ἴ]α 
εἰάοξί δοη,’ 4 ρίσϑῃ {ο {ἐ]ιθ Τμοβο5 Ὦγ 
Ῥ]ηί]ο, Ῥθδσαιβο ἴῃ Ἠΐ5 ΡΙΗΙΙΟΒΟΡΗΥ 16 
Ιπο]αάςθβ {ο οτἰσῖπα] αοποθρϐίοη, ἴ]α 
ατοποῦγρα] Ἰάρα, οἵ ογεαίῖοῦ, ΊΙΟὮ 
πας αἰίογπαγάς τοα]ςθοᾶ ἴῃ ὑΠ6 πιαΐθ- 
τία] σοῦ. Απποης πο θατὶγ ΟἨβ- 
απ {αίλειβ ού α5π Ματίγε ασαϊπ πα 
αρθίη τουοσπ8θς ιο αρριϊσαίοη οὗ ὑπ6 
{ίθΓΠι πρωτότοκος ἴο ο Υογα ; «4Ροῦ. 
1. 23 (Ρ. 68) λόγος αὐτοῦ ὑπάρχων καὶ 
πρωτότοκος καὶ δύναμις, 1. ὃ 46 (ρ. 83) 
τὸν Χριστὸν πρωτότοκον τοῦ Θεοῦ εἶναι 

ε. λόγον ὄντα οὗ πᾶν γένος ἀνθρώπων 
μετέσχε, {ῦ. 33 (ρ. 75 6) τὸν λόγον ὃς 
καὶ πρωτότοκος τῷ Θεῷ ἐστι. ἕο ἴοο 
ΤΠοορ]ί]ας αὐ «ποῖ. Π. 22 τοῦτον τὸν 
λόγον ἐγεννησεν προφορικόν, πρωτότο- 
κον πάσης κτίσεως. 

(2) Το πνογᾶ πρωτότοκος Πδα 2150 
αποΐΠου ποῦ 688 Ἱπιροτίαπό Ηπὶς οὗ 
οοππαχίοη πὶ ο ραδύ. ΤῊ Μες- 
βἰαπίο Τοίεγθηςο οὗ ΓΑ. Ισχχὶχ. 28, ἐγὼ 
πρωτότοκον θήσομαι αὐτὸν κ.τ.λ., ΒΘΘΠῚΒ 
{ο Ίατο Ῥαοη σεπογα]]γ αἱ]οπεά. ο 

ΕΡΙΡΤΊΙΙΕ ΤῸ ΤΗΕ Ο6ΟΙΠΟΡΒΡΙΑΝΡΒ, Π. τς 

αὖ Ἰοαςέ 16 15 Ιπίογρτείεᾶ Ὦγ Β. Ναίῑαπ 
ἴη ολοπιοίζ Πεαῦῦα το, ἴο]. 118. 4, “αοα 
Βα, ΑΒ 1 πιαᾶρ 8000 ἃ Πτδί-ροτῃ 
(Εχοᾶ. ἱν. 22), 5ο 4580 Μ1} 1 τηδκθ 
Κίπρ' Μοββίῃ ἃ Πτεί-ροτη (ΡΒ, Ισχσίσ. 
28). Ἠεποο “{Π6 Βτεί-ρογΠ) ὁ πρωτό- 
τοκος (32) πβεά αἈξο]αία]γ, Ῥδσαπιθ 
ο τευορπῖςαά Οία οὗ Μεββίαμ. μα 
παγ Πδα Ώδεῃ ρατεᾶ ἴον 0Πῖ5 Μεβεῖαπ]ο 
ΤΘΓΕΤΕΠΟΘ οὗ πρωτότοκος ὮΥ 18 Ῥτίος 
αρρ]σαβίοηπ {ο ἴπο Ἰςταε]ίες, α5 ἴμθ 
Ργεγοφα/ῖτο τασθ, Ἐχοά. ἵν. 22 “ [5γ86] 
15 ΏΙΥ 8ΟΠ.ΤΥ Ηγεί-Ῥοτπ): ΘΟ. Ῥδα]πι. 
ΒΑΙΟΠ1. ΣΎ. 4 ἡ παιδεία σου ἐφ᾽ ἡμᾶς 
ὡς υἱὸν πρωτότοκον μονογενῆ, 4 δαν. Υἱ. 
58 “ΠΟΒ Ῥορα]ας ὕππ8, Ύπεπι γοσαξῦϊ 
Ῥτϊπιοσαπίθαπα, ἀπὶρ ΘαΪ ὑπ τα, πγθτθ λα 
οοπαῬϊπαῖοτ οὗ {π6 ὕπνο {0165 ἃρρ θα 
ἴῃ (λα Νε Τοβίαμηιθαὺ {ο ιο Βοη 15 
εἰτ]ίπσ, Ἠσεγε, α5 εἰδεπ]ετο (866 {ο 
ποίῖθ οὗ θα]. 11]. 16 καὶ τοῖς σπέρµασιν 
κ.τ.λ.) [86 {θυΠΙ5 αγθ ἐχαπβ[ογτθᾶ ΠΌΤΩΙ 
6ο ταςθ {ο {Πο Μεβεῖαμ, ἃ5 {πο τερΓθ- 
βεπίαΜ νο, {πο επηροάἴπιεηέ, οὗ {λε γαςθ. 

ΑΦ {Πο Ῥεγβδοη οἵ Ομ πας ἔπο 
Ἠ]νίηπο ταβροη5θ ἈΠ {ο {ιο Ρ]ή]οβο- 
ΡηῖσαΙ απεδοπίησ8 οὐ {ο ΑΙοσαῃ- 
ἀτίαη ει απά {ο {π6 ραἰτίοθῖο Ὦορεβ 
οὗ {πο Ῥα]οράπίαη, {ηθς5ο πο οπγτεηίΒ 
οὗ {ποασλύ πιθεί ἵπ ἴ]ιο ΓΘΓΠΙ πρωτό- 
τοκος 45 αρρ]ιθᾶ {ο οἳσ Τιονᾶ, γιο 185 
Ρούῦμ {ο ἴταο Τοδος απᾶ (πο ἴταο 
Μεββία!. ΕῸΣ {πῃ18 ΤΘΑΞΟΠ, 6 ΠΙΑΥ 
ΑΠΡΡΟΡΘ, 8 Ἱ6]] ἃ5 {ος οὔμϑυβ, 86 
Οµτικᾶαπ ΑΡροδί]ες Ῥτε[ογγεᾶ πρωτό- 
τοκος ἴο πρωτόγονος, πΠΙΕΗ (85 Ίο ΠΙΑΥ 
πο οπι ΡΗΙ]0) πα ἴπο {αγουτῖίθ 
θυ ψηἩ ιο Α]ΙοσαπάτίαἨΕ, Ώδσααςο 
ἴλο {ΟΥΠΊ6Υ αἶοπο σου Ιπο]αάθ {ο 
Μοβε]απῖο ταίθγεποθ α5 Ἱε]]. 

ΤῊΘ πιαῖη 1άθας ἔ]λεπ ν]σ]ι ἐς ποτὰ 
ΙΠΥΟ]νΘ8 αὖθ Όπο[ο]ά; ἴ]θ οπθ ΠΙΟΓθ 
ἀϊτασίΙγ οοηπεείθᾶ πα {πο Αἰεσαῃ- 
ἀτίαηπ οοποθρΏίοη οἵ λα Τοβοβ, ἴπθ 
οπου Π1ΟΥΘ ποθασ]γ α]Πεά {ο πο Ρα168- 
Οϊπίαπ οοποθρίίοη οἵ {πο Μθβεία]. 

(1) ΦΟγίογίίμ ἴο 81} ογθαύϊοη. [ἢ 
οὔ]εγ που 5 16 ἀθοίαγθβ {π6 αὐβο]αίθ 
Ῥγθ- οσϊβύθποθ οἳ {πο Ῥοη. αἀὖ ἢγβὺ 
βἰσ]ιό τ πιρηῦ 8θοπι ὑμαὺ Ομτὶςῦ 18 
Ἠθγο τοραγάεά 88. ὁΠπ6, ὑποιρ λε 
ραγ]θδύ, οἵ ογθαεᾷ Ῥοΐπος. ΤῊΐβ Ἱπ- 



1. το] 

ἰοτργοίαΒίοπ ΠΟΘ ΟΣ 18. ποὺ γοαιίγοἆ 
Ὦ} ὕΠ6 οχργοββίοη 1956], Ίππο [ἈΠ ΘΥΒ 
οἵ ὑπὸ {ου οσπύατγ τἱρΗ{ΙΥ οσ]]οᾶ 
αθοηθΙοἩ {ο ἴ]ιο {αοῦ ὑ]λαῦ ιο Αροβί]ο 
γεϊύοβ ποὺ πρωτόκτιστος, Ὀαὺ πρωτό- 
τοκος; 6.5. Β4811. ο Βιώιοπι. ἵν (1. 
Ρ. 2092). Μιο] εαχ]1θΥ, ἵη ΟΊθιη. ΛΙος. 
ᾖαοι Τους. το (ρ. 970), ὑποισι νηθι- 
ού αΠΥ ἀῑγοοῦ τοί[εγοποθ 0ο υπ ρ.8- 
5856, Π6 μονογενὴς καὶ πρωτότοκος 18 
οοπίχαςοἆ τὶ {Π6 πρωτόκτιστοι, ἴΠθ 
Ιήρῃοβύ ονάοι οὗ απρφε]ίο Ῥοϊησβ; απά 
ἴΠο ποτά πρωτόκτιστος Ο00ΙΥΒ ἨΙΟΓΘ 
{Π8 οηςο οἱβου]ογο :Π Π15 υγ Ιπρα(ο.ς, 
ΦΥΟΠΑ. Υ. 14, Ῥ. 699). ΝΟΥ αβαῖη 4068 
Όιο σεπ{Ἴγο ο.8ο πδοθββαχ!]γἹπιρίσ ὑπαῦ 
ἴιθ πρωτότοκος ΗΙπιβοὶί Ῥε]οπσοά {ἴο 
[Π6 κτίσις, 5 Μ{11] ο βΜούγη Ῥγθβοηί]γ. 
Απά 1 [115 βοπβο 15 ποὺ τος γα ΡΥ ἐμο 
πονάς {Παεπ]βο]νας, 16 15 ἀϊγεοῦιγ εκο]ιιά- 
οἆ Ὦγ ὧλο οοπίοσύ. [1Τύ 15 ἱποοπβιβύθηὐῦ 
αἰκο τὴῦ ὑπ πίγογβαὶ 8ΦοΠΟΥ ἴῃ 
ογοαίῖοη ΠΟ). 15 αβογῖροᾶ {ο Ηίπα ἴῃ 
ιο νογᾶς Γο]]οπίης, ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη 
τὰ πάντα, ἈΠ τ] ο αὐβο]αίο ϱγο- 
οχἰβίοηςθ απᾶά βο][-οχϊδίεποο νυ ΠΟ ἢ 18 
οἰαϊπηεᾶ ἴον ἨΗίπι Ἰδί Ῥοα]ού, αὐτὸς 
ἔστιν πρὸ πάντων. 9 ἨΠΙΑΥ αάά 8180 
Όλα 1ὖ 18 Ἰτγοσοποί]αρ]ο τ ἢ οἴποτ 
Ρᾶββας6Β ἵπ {ο ΑΡροβίοῇο νυ ΡῈ, 
νηῖ]ο 16 οοπίγαΚ{οῦς ο Γαπάαπησπία] 
Ἰά6α οἵ πο ΟΠγὶβῖαη οοΠΒΟΙΟΊΙΒΗΘΑΒ. 
Μοτο οβροοία!]γ ὑπὸ ἀθδοτΙρίῖοη πρωτό- 
τοκος πάσης κτίσεως ΠΙΙΒί Ῥο Ιπύογργεί- 
οἆ ἴῃ βι0ἢ ἃ αγ ὑπαῦ 16 18 ποῦ Ιποοῃ- 
Εἰθοηί νῦἩ Η15 οὔ]λου 01ο οἵ µονογε- 
νής, 1ίσις, Άἱοπο οἵ ΠΙ5 πά απά 
ὑπογοείοτο αἰβυϊποῦ ἔγοιη ογθαύθα ὑήπρς, 
Τ]ιο ὕνο Ὑογάβ ΘΧΡΙΌΒΒ {1ο 8816 
οὔθυμαὶ ἰβοῦ; Ὀαῦ ὙἨΙΙθ μονογενής 
βύαϊοβ 16 ἴῃ 1056], πρωτότοκος ΡΙ80ΘΕ 1έ 
η το]αοη {ο ἴο Ὀπίνοιβο. ΊΤ]ο 
οοτγοοῦ Ιπίογρταίαδίοι 15. βαρρ]θά ὮΥ 
Ψυβύη Ματίτ, ία. ὃ Ίοο (ρ. 326 
Ὁ) πρωτότοκον τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸ πάν- 
των τῶν κτισμάτων. ὮἩο ἆοοβ ποὺ 
Ιπάοθά πιθηθίοη {6 Ῥαβρασθ, Ρα ἰὑ 
πο8 ἀοαβί]θβ ἵπ 5 πιπᾷ, Γ0Υ ΠΘ 6]56- 
πΊθγο 1868 ἴ]ο Υ6ΥΥ 6ΧΡΓΟΒΒΙΟΏ πρω- 
τότοκος πάσης κτίσεως, ία. ὃ ὃς 
(ρ. 311 8), ὃ 138 (Ρ. 367 1); οΟΠΙΡ. 8180 
ὃ δ4 (Ρ. 310 Β), πἨογο {Ίο νου 8. πρω- 

οσο]. 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΒΒΙΑΝΡΒ, 145 
τότοκος τῶν πάντων ποιημάτων 0001. 

(2) δουογοίγγέψ ου6υ 811 ογθαύϊοῃ. 
οά8 “Πυβύ-Ῥουπ᾿ 15 {Πο παθαγα] τπ]ου, 
Όιο αοκπογ]εάσθά Ἰιοαά, οἵ ἄοά 
Ἠοιβομο]ᾶ. ΤΠ τὶσμί οἵ Ῥγπιοροηϊ- 
απο αρροτίαῖπς {ο Μεββίαλ ΟΥ̓ αἰὶ 
ογραίοᾷ {Πῖησα. Τπιβ ἴῃ ΡΒ. Ιχχχὶχ. 
25 αΏίθῦ πρωτότοκον θήσομαι αὐτὸν 
Πιο οχρ]απαδίοη 18 αἀάθάα, ὑψηλὸν 
παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς, 1.6. (15 
ἴμπο οτἰσίπα] Ιπιρ]ίοβ) ΄αΏογο 811 ἴμο 
Κίπσβ οἱ {πο θαυ. Τη 108 Μοββίαπίο 
ΓΟίΘΓΟΠΟΘ {8 βοοοπάατγ Ἰάσα οἵ 
Βογοτοἰρηύγ ργεάοπαϊπαἰθᾶ ἴῃ {πο πονῇ 
πρωτότοκος, 80 λαῦ Εγοπα {ΠΙΑ ροϊπέ οἵ 
ΥΙΘΥ/ πρωτότοκος πάσης κτίσεως που] 
πηθΘαΠ Φονοτοίρη ΠΟΥ ΟΥΟΥ ἃ] ο-σα- 
6οι ὮΥ ν]γύαο οὗ ργϊπιοσθηϊέατο, ΤῊΘ 
ἔθηκεν κληρόνομον πάντων οἵ {Π6 Αρο- 
Β[0110 υτ]ίος (Που. 1. 2) οκαοίΙγ οοΥ- 
ΥΘΒΡΟΠ4Β ὕο {Π6 θήσομαι πρωτότοκον 
οὗ μο Ῥβαϊπηϊδῦ (Ἰχχχίχ. 28), απᾶ 
ἀΟΙΌ]088 τγὰβ ὑδοὶ ΠΥ Ἱπίοπᾶρά 85 ἃ 
ΡΩ18ΡΗΥΑΡΟ απά αρρ]]ομθίοη οὔ ἐπ|8 
Μοββίαπ]ο Ῥαββασθ. Βο αραῖπ ἵπ Ηεῦ, 
ΧΙ]. 23, ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων, {Π6 τηοϑδὺ 
Ρτοβαβ]ο οκρ]απαίίοη οἵ ὑπΠ6 ππογᾶ ἰβ 
ὑπαῦὺ υν]]ο]ι πιακος τ δαιήνα]οπ {ο 
«Ἠείτβ οὗ {πο Κίηραοῃι,, 411 Ραθλι[αὶ 
ΟἨγΙβίαπβ Ῥοΐπο {γδοι/αοίο πρωτότοκοι, 
Ῥοσα1βδο 811 αγο Κίηρβ, ἨΝαγ, 80 6ΟΠΙ- 
ΡΙθἴοΙγ πα]ρΏί {815 1άθα οὗ ἀοπαϊπίοπ ὮΥ 
Υ1γύπο οὗ ΡγϊογΙϐγ ϱ01Ρ5ο9 ὑΠ6 ΡείΠΙαΥΥ 
ΒΟΠΒΟ Οὗ {Π6 εγπα “ἢγβύ- ΠΟΥ’ ἴῃ ΒΟΠΊΘ 
οἳ 108 1868, (μαῦ 16 15 σἴνθῃ 88 ἃ {1016 {ο 
αοα ΗΙπιεο]{ΡΥ Ἡ. Βεο]αί οἨη {πὸ Ῥοι- 
ἰαῦοπο]ι, {ο]. 124. 4, “ἯΤΟ ἵ ργίηιο- 
σοοδέωα ποιωιάή) Ὁ Ὁ 133 ἐπ, 
1.9 ὅς ἐστιν πρωτότοκος τοῦ κόσμου, 38 

16 οι]ά ϱθ τοπάφιοᾶ ἴῃ ἄχοθαῖς [ἢ {118 
Β41Θ Ἰοτ]ς ασαἵη, [0]. 74. 4, Εχοςα. ΧΙ]. 
2 18 [4ἱ56ΙΥ Ιπετργείθαᾶ 5ο ὑμαί ἄοά 15 
χοργθβοπίθᾶ 38 ΟΠ] ηρ ΗίπιβοΕ «ργῖ- 
πηορθη/ζ1β’. 8566 βΒο]δίίσεπ Ρ. 922. 
Εν οὔΠοΥ ΙΠδίΔΠΟΘΒ οὐ ΒΘΟΟΠΔΙῪ 11968 
οἵ 33 ἵπ ο ΟΙά Ταδαιπιοπῦ, π]ογο 
{μο 1468 οἵ «ῬγϊογΙϐγ οὗ ὈΙγ μ᾽ 18 ογογ- 
βΠαάοπγοᾶ Ὦγ ἃπα ]οβύ ἵπ {ο 1468 οἵ 
«Ῥτθ-οπΙπεπςθ) 866 «οῦ αν], 13 έλα 
Ἠταί-Ρροτπ οἵ ἆθαίῃ,) 18. χῖν. 3ο “{Π6 
Πταί-Ῥογη οἵ {Π0 Ῥροογ 

πάσης κτίσεως] “27 αἲ ογοαίίοχι 

ΓΟ 
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ταίἨ6Υ απ “ο ευογ/ εγεαίεᾶ ἐπ. 
Το {]ιγος 56Π565 οὗ κτίσις ἴῃ {0 ΝοῪ 
Τοβίαιποηό απο: (1) ογεαίοη, ἃ8. {ο 
αεί οὗ οτοεαίπσ, 6.5. Ἠοπι. 1. 20 ἀπὸ 
κτίσεως κόσμου: (2) ογεα[ῖοΏ, 48 {Π6 
ασστορα{θ οὗ ογεαίεᾶ (Π]πσ», Ματ κ. 
19 ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὃ Θεός 
(μοῦ ο Ῥρατα]]ε] ρᾶββαρθ, Μαζί. 
ΧΧΙν. 21, Ἠ88 ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου), ΤνΟΠΙ. 
ΥΠ. 22 πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει: (3) 
ἃ ΟΥΘΑΒΙΟΠ, ἃ 5ίηρ]6 ογεαθεά ὀήπς, ἃ 
οὔθαύτ 8, 6.5. Ἠοπι. γ]11. 39 οὔτε τις 
κτίσις ἑτέρα, Ἠοῦ. Ἱψ. 13 οὐκ ἔστιν 
κτίσις ἀφανής. ΑΒ κτίσις πἰὐπουὺ [Π0 
ἀαεβπῖίο ἃυύϊοϊθ 18 βοπιοΒίπ]ες α5εᾶ οὗ 
186 ογθαύθα ὑοῦ] σεπετα]]γ (6. 5. Ματ]ς 
ΧΙ. 19), ἃπα Ἱπάεεὰ Ῥε]οπς55 {ο ἴ]ο 
6πίεσοχγ οἳ απατίΏτοιβ ποιΠ8 κο 
κόσμος, γῆ, οὐρανός, οἵο. (5006 Που 
ὃ χῖχ. Ῥ. 149 4.), 16 185 Ῥοβύ {α]κει 8ο 
Ἠθγθ. Ιπάεθάα πάσης κτίσεως, ἴῃ ἴ]ο 
Β6Π5Θ Οἵ πάντος κτίσματος, Νου] Ῥο 
απ] παγά ἴῃ (15 οοΠπποΣίΟἨ; [ῸΓ πρω- 
τότοκος 8ΒΘΘΠΙ8 {ο χοαιῖτο οἴίμεν ἃ ο0]- 
Ιθούϊγθ ποῦῃ, οἱ ἃ ῬΡΙαγαἰἱ πασῶν τῶν 
κτίσεων. ἴῃ ναι. 23 Π6 6359 15 ἀΤεγ- 
οπύ (860 π6 ποίθ {16χθ). ΤΠο απαΓ- 
{Ἠγοιβ πᾶσα κτίσις 18 {ουιπα ἴῃ πα] 
ΙΧ. 12 βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, 
ὙΠ1186 πᾶσα ἡ κτίσις ΟΟΟῸΒ ἴῃ «πα 10} 
ΧΥ͂. 14, Ματ]ς χυὶϊ. 15, Ώοπι. Υ]11. 22, 
ΟἼσπι. Ἠοπῃ. 19, ἤαγί. Τοίψο. τ4. Έοτν 
πᾶς, αἰσπϊγίης “αἰΐ,, απά ποῦ ΄6υΟΥΥ,᾽ 
γγΠ6η αὐθασομαά {ο 05 61485 οἵ ΠΟΠ, 
βοθ που 8 κ, Ρ. 137. 

Ίμο σοη]ζνο ϱ389 πιαδύ Ῥο Ιπίσι- 
Ρτοίοά 80 48 {ο Ιπο]αάο πο Γα]] πιοα- 
ἴηρ ΟΙ πρωτότοκος, 38 αἰτθιᾶγ οχ- 
Ριαϊπεά. 1Ι6 π] ιετείογο βἰσηΙ[γ : 
"Ἠο βἰαπάς ἴῃ πο τε]αδίοη οἵ πρωτό- 
τοκος ἴο ἃ}} ογθαύϊοῃ, 1.6. “ΗΠ 15 {ο 
ΕΙτδίθογη, 8πη4, ἃ8. ὑῃ6 Εγδίροτη, ὑπ 
αὐβο]αίο Η ον απᾶά βογοτοῖση Πογὰ, οὗ 
411 ογοαῖοη. Ἔ]μο οοπποχίοη 18 {ο 
ΒΑΠΊΘ 45 ἴῃ ἴ]ο Ῥαββασο οἵ ᾿ὰ. Βοαυμαί 
α]γοαάγ αποἰθᾶ, πηεγο αοα 15 ομ]]οᾶ 
2 πιο(οπῖέι5 πιά. Αποίιεν εκ- 
Ῥ]απαδίοη. γη] σου] οοπποοῦ {ο 
σοπ]ὔΐνο τι ὑΠ6 ἢγϑῦ ρατῦ οὗ {Π6 οὐπι- 
Ῥουπά α1οπθ (πρωτό-), οοπαραχίης 3ο]. 
1. 15, 30, πρῶτός µου ἦν, τη] 5] Π5 
(ο σταΙηΙΣΣ, Μ116 1ὖ οχο]αάςΒ (ο 
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Ἰάθα οἵ ΠεϊτεΗῖρ, βοτογοἰση{τ. 
πο ΒΙβίουυ οἵ {με ραύγιβῦϊο οχοσθΒῖ8 

οὔ 018 οχργεξΒΙΟΠ 15 πού η(ποταί ἃ ραῖη- 
Γι] Ἰηέεγοςύ. ΑΙ] ἴμε {αίμετς οἵ (πο 
βεοοπᾶ απά (Ππίτά οεηύανῖθς ποτ 
εκεθρίίοΏ, 50 [αγ ἃ5 1 απο ποίϊοοα, 
ΟΟΥΤΘΟΙΥ τεῖεν 1 {ο ἴπο Ἐίετπαὶ 
οὶ απᾶ ποὺ {ο {πο Πποαγπα{ε Ομτῖςί, 
{ο Όιο ΤΟΙ απά ποὺ {ο {ο Ἰι- 
πιαπΙΏγ Οὗ ος Ἰοχᾶ. 85ο οπδΗπ ἢ. 6., 
ΤλεορΗί]ας ζο., Οἰεπιοπί οὗ Αἰοχαι- 
ἀπία Έωο. Τλοος. 7, δ, 19 (ΡΡ. 967, 
973), Του] δὴ αἄο. Όγαι. 7, αἄν. 
2ήαγο. ν. το, Ηϊρρο]ψίας ων. Χ. 33, 
Οπίσεπ ο. 6ᾳ6ἱ8. νἱ. 47, 63, 64, οἵο., πι 
10απ.. 1, ὃ 22 (19. Ῥ. 21), Σῖχ. ὃ καὶ (Ὁ. 
305), ΧΧΥΪ. ὃ 14 (Ρ. 392), ΟΥρεῖαπ 
7Τόδέ. Π. τ, Νοναθίαπ ο Τγῖη. τό, απιᾶ 
{π6 ϑυποα οἵ Απύοοι (Βου) ἤ οί, 
Φα6Υ. ΤΠ. ῬΡ. 290, 293). Ί]ιο Αγία 
ΕΟΠ{ΓΟΥΘΙΣΥ Ἠοπεγεγ απο ἃ αἁ- 
[εγοπίῦ ἔπχηπ {ο ιο οχορθΒῖ οἵ ἴλο 
Ραβ8αΡο. Ίο Ατίαης [αβίεποᾶ αροῃ 
ὍΠ6 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠ πρωτότοκος πάσης κτί- 
σεως, Ἀπ ἆγονν {ο 16 νο ΙΠΓΘΥΘΠΟΘ 
Όιαῦ πο Βου νγὰβ ἃ οτοαίοὰ Ὀείης. 
Πο ρτοαῦ 18ο ΒΟ {Πιο πηαάο οἵ 
{μ6 {εχί αΡρεα}Β {Τοπ {ο ἀοσιπιοπί 
ἵη ἨΗΠαιγ, {γραρπι. δέ. ΟΡ. τ. Ρ. 
644. Το τὶσ]ἣί απΏβππγεν {ο 018 Γαἱβο 
Ἱπυογρτοία Δίου Ὑθ Ἠαγο αἱγεαάγ βοθι. 
Μαπγ οτήιοάοκ {αἴμοιβ Ἠοιογοτ, πού 
ϱαὐπβοᾶ τὰν 5, ἰαηβίογγοᾶ (λα 
οχΡγοβΒΒΙΟΠ ΙπΠίο ἃ ΠΟ 8ΡΗετο, απά 
τη θα ὑμὰῦ πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως ἀΘΒΟΥ 68 {λε Γ[ποαυπαῦΐθ Ολτ]εῦ, 
ΒΥ 80 ἀοίηρ' ἴΊεγ ἐμοαρλί ὅο οαὖ πρ 
ιο Αὐΐδη αγσαππεηῦ ὮΥ ὅπ γοοίβ. Α8 
ἃ ΟΠΒΘ6ΓΊΟΠΟΘ οἱ 018 Ἱπίογρτγοίαίίοη, 
Όλο Ίεγο ορ]ςεά {ο απἀφτείαπά ἐπ 
κτίσις ἃπα {Π6 κτίζεσθαι ἴῃ ἴ]ιο οοηθοχ 
οὗ ιο που βρἰύαα] οτθαθίοη, λαο 
καινὴ κτίσις οἵ 2 09051. ν. 17, Δ]. νἱ. 15. 
Ένας ἰηὐουργοίθα, πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως Ἠθχο ὈΘΟΟΠΊΘ5. ποατὶγ οφ ανα- 
Ἰοὺ 6ο πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς 
ἴῃ οι. γΠ. 20. ΤῊΘ αγσιπιθηίς α]- 
Ἰεσεά ἵπ [ανοιχ οἵ {118 Ἱπθεγρτείαίοπ 
χο ΠΙΑΙΠΙΥ ὑποίο]ά: (1) Τμαί, 1 αρ- 
Ρ]εᾷ {ο ὕπο Ἠἱνῖπο παύαγο, πρωτότοκος 
νου] οοπίγαἁἷοῦ μονογενὴς ΝΙΟἨ ϱἱ9ο- 
πηογο ἆθδοτίροδ ὑπὸ παίατο οἵ {ῃ6 
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Του μα] οπ. Βυῦ ποθ πἩο πιαίη- 
ἰαϊποᾶ, απᾶά χσΏί]γ παϊπίαἰπας, ναί 
πρωτότοκος (1ακο Π. 7) ἀῑά ποῦ ποςθβ- 
ΒΑΓΙΙΥ ΙπαρΙΥ ὑμπαῦ ὑΠ6 Του πιοῦβμου 
μδα Οὐ 80Π8, οασΠί ποῦ {ο Ἠαγο 
Ῥουι θα αἵγαΥ ὮΥ 05 {α]]αογ. (2) Ταῦ 
πρωτότοκος ἴῃ ΟὗΠΘΙ ῥαββ4ς6Β (ο. δ΄. 
Ἠοπ1, νΙΠ. 29, Ῥγ. Ἱ. 5, απᾶ ]πβῦ Ῥο- 
101, Υ6Υ. 18) 15. αρρ]αᾶ {ο ο Ἰ- 
τη οὗ Οµτῖδ6. Βαῦ εἸδοπ]ῃστο, ἴῃ 
Ἠοῦ, 1. 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν 
πρωτότοκον κ.τ.λ., ἴἶιθ ὕθυπη πγυϑὺ α]- 
Ὠιοϑὺ ΠΘΟΘΒΒΆΥΠΥ τϑίου {ο ἴμο Ῥγε- 
οχἰβίοποθ οὗ {πο Ροη; απά ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ 
[ἢ ὙΘΙῪ ροϊπὺ οἵ {ια ΑΡροβίΙο ]αή- 
σπασο ἴῃ {πο ἰοχῦ (85 Μ0}11 Ῥο 566 ΡΓο- 
Β6Π{ΙΥ) 18 ὑΠ 6 ραγα]]ο]ίβηι ἴῃ ὑπ πο 
τα]αὐίοπ8 οἵ οας Πογᾶ---Η18 το]αδίοη {ο 
πο παίαχα] ογδαδίοη, 8 ιο Ἐνετηα] 
ἨΜοτά, απά Η8 τε]αίίοη {ο πο ϱρἰτίύαα] 
ογθα{ἶοη, 48 ιο Ἠεας οἵ ὑπὸ ΟΠγο]---- 
80 ὑμαῦ Πο ΒΑΠΙΟ σου (πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως ΥΘΥ. 15, πρωτότοκος ἐκ 
τῶν νεκρών Υ6Υ. 18) 15 βὐαάἱοιΒΙΥ αδος οὗ 
ΡοΐἩ. Α 186 οχοσο»ῖβ 15 Β 16 {ο Ρτίης ἃ 
ηΘΠΙΘΒΙ8 οἨ 106], Ποσῖσαἱ οοηβΙΒίΕΠΟΥ 
τοφαίτεςά ὑπαῦ λ]ςΙπεγργείαίοη βΠου]ά 
ϱθ οαττίθᾶ {αΥύΠ6Υ;: απά ΜαγοθΙ]αΒ, πο 
π88 Ώ6ΥεΥ ἀθίεγτοᾶ ὮΥ αΠΥ οοηβϊάργα- 
61οπ8 οὗ Ρρταᾶςεπος, {οοἷ ὑΠ|15 Ῥο]ά βίθρ. 
Ἠο οχίοπάθὰ {ο Ῥγϊποϊριο {ο {ιο 
πῃο]α οοπθοχῦ, Ιπο]αάίπσ ΘΥΕΠ εἰκὼν 
τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, ΜΟΙ Ἰ]κονίδο Ίιο 
Ἱπθογργείεά οὗ οἳς ΠΟΥ Παππαπ!ζγ. 
Τη {118 νγαγ ἃ ῃγοβῦ Ἱπιροτίαπῦ ΟἨτ]βίο- 
Ἰοσϊσα] Ῥαββασο ἵαβ ἰγαηβίογγοά Ιπίο 
ΑΠ αἱθη ΑΡΗΘΙΘ; απά {πο βίγτοησαβύ 
αχσιπιθηί ασαϊἰπβῦ Ατίαπίβπι τηοὶ θα 
ΑΑΥ ἴῃ πο αὐθοπαρύ ἴο οοπιραί Ατίαη- 
18Π1 ΟΠ {48ο σγοιπάβ, Ἴμο ΟΥ̓] ΟΙΒΠῚΒ 
οὗ Εαβοῦίαβ οπ Μαγοθ[ῇτι5 αγθ Ῥογ/{οεί]Υ 
7.80: Γοο. Τ/θοῦ. 1. 20 (Ρ. 96) ταῦτα 
περὶ τῆς θεότητος τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
κἂν μὴ Μαρκέλλῳ δοκῇ, εἴρηται" οὐ γὰρ 
περὶ τῆς σαρκὸς εἶπεν ἂν τοσαῦτα ὁ 
θεῖος ἀπόστολος κ.τ.λ.; Ο0ΠΙΡ. {δ. ἰΐ. 9 
(ρ. 67), 111, 6 5ᾳ. (ρ. 175), ο. Μαγοσ[ῇ. 1, 

τ (ρ. 6), 1. 2 (ρ. 12), Ἡ. 3 (ΡΡ. 43, 
46 5α., 48). πο οῬ]εοβῖοπβ {ο ὑἢ185 
Ἰπθογρτεύαδίοηπ ατο {λτοοίο]ά : (1) Τῦ 
ἀἰβγοσατάβ ἴμο ΠΙβίοτγ οἵ πο {θγιας 
ἵπ {[λαῖν οοηηοχίοπ ἢ ἴἶιο ᾖργο- 
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Οιγ]βθίαπ Βρθου]αύίομβ οὐ ΑΙοχαπάτίαι 
Γαάαϊμπι, ΤΉΘ656 Ἠοπογνογ, ἐΠοισ]ι ἆἷ- 
γοοῦ]γ οὗ ΙπάΙγος[Ιγ {Π6Ὺ 'Υ6Υο Ῥγδδοιύ 
ἴο ὑμο πιῖπᾶβΒ οὗ ο οαγ]εγ [Που 
απᾶ Κερί επι 1η ὑπ τὶσ]ί οχοσοε[ῖοα] 
Ραΐῃ, παϊσ]ῦ Υετγ εαβΙΙΥ αγο οβοαροά 
ἃ. ΝΥΙ06Υ 1η {Π6 {ουτίῃ οθηύασγ. (2) Τ6 
βΠαὐίθγβ {ο οοπίοσί. ΤῸ βΈΡΡΟΒΘ 
ὑλαῦ 50) οχΧΡΥΘΗΒΙΟΠΒ 48 ἐν αὐτῷ ἐ- 
κτίσθη τὰ πάντα [τὰ] ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 
[τὰ] ἐπὶ τῆς γῆς, ΟΥ̓ τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ 
«ἔκτισται, ΟΥ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέ- 
στηκεν, ΥΘ{6Υ {ο ἴποθ πγοτ]ς οὗ {πὸ ΤΠοαΓ- 
ΠαΡίοΠ, 15 6ο βὐταίη Ιαησαασο ἴῃ ἃ Δ 
ΨΠΙΟΗ που]ά γεάπορ 411] {πο ]ορ ρα] 
ΘΧΘΡΌΒΙΒ {ο οαοβ; ἃπα γοὺ 05, αβ 
Ματοε]Ιαβ (γα]γ Βανν, 15. α βἰτ]οί]γ ]οσ]- 
σα] οοΏβοαθπςο οὗ ἴλμο Ἱπίογργοία ο 
ΝΠΙο]ι ΥΘ[ΘΥ5 πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
ιο ΟμτΙε5 ΠαπιαπΙϐγ. (3) 1 ἴα]6Β πο 
αεοοιπῖ οἳ (ο ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ απά αηςε]- 
01ο6Υ οἵ {ο {α]βο {θασ[οτ ασαϊηρί 
ΨΙο πο ΑΡοβίΙ63 οχροβίθίοη Ίσγο 
18. ἀἰτοοίοά (566 4βοτο, ΡΡ. οὶ βα., 
11984., 115 864.). ΤΠϊ6 Ἱπίοτργοίαξίοπ 
16 ϱΊγεη ὮΥ δύ Αἰπαπαβίιβ 6. ἄγίαη. 
11. 62 84. (1. Ῥ. 41984.) απᾶ ΔΡΡΘΆΓΒ 
αραίπ ἴῃ τος. Ν788. ο Ειώιοπι. 11]. 
(1. ΡΡ. 451---453, 492), ἐδ. 111. (τι. ). 
540---545), (6 ογ7. (1π|. Ρ. 290 8ᾳ.), 
Ογε ΑἸοχ. 77:68. 25, Ῥ. 236 86., ἄθ 
7γίη. ία. ἵν. Ὁ. 517 84.) ΥΙ. Ρ. 625 5α.; 
ΑΠΟΗΠ. 618080. ΟΡ. ΥΠ. ρ. 223, ὩΡΡΧ. 
(ααοθεά αἲ ΟΙγγβοβίοπι Ὦγ ΕΠούίβ 
ιν. 277). Βο οο ΟΥ̓] 6ΧΡΙΘΒΒΘΒ 
ἨΙπηβδΙί αὖ ο Οουποῖ! οἵ Ερ]ονιβ, 
7100. σπα. 1Π. ὮῬ. 652 (θα. Οο]οῦ), 
δῦ ΑἰΠαπαδίας ἱπάσοά 4098 ποῦ οοπβπο 
{Π6 θχρΥθΒΒΙΟΠ {ο πο οοπάθβοθηβίοιι 
(συγκατάβασις) οἵ ὑπο Ἡ]ογὰ 1π ὑπο Τῃ- 
οαγηα[ίοῃ, Ὀαὺ Ιπο]αάςβ 8180 ἃ ῬΥΪΟΙ 
οοπάθβοσηδίοπ ἵη ὑπ6 Ογοαζίοπ οἵ {Π6 
ποτ]ᾶ (5600 9.11 /6/. ΙΠιᾷ. Νίο, 11. 9 ὃ 
1, ΠΙΕΙ ἴ]ιο ΥΟΠΙΑΥΙς5 οὗ ΝΕΝΠΠΑΠ Φε[θοί 
ΤΓγοαἰίκον οὗ ο. 4ἱΛαπαδτις 1. ϱρ. 278, 
368 54ᾳ.). ΤΠϊ5 ἆοαρ]ο τοίογοπςο μον- 
ονοῦ ΟΠΙΥ ο0Π{Ι568Β {Πο οχεροβῖς οἵ 
{πο Ῥαββασο 501} {ατήιου, Ὑγηί]ο {π6ο- 
]οσίσα]]γ 16 πη]σ]ιό Ίουᾶ {ο Υουγ 5ογίοις 
ΑΙ Που 165. [ἢ αποϊύμοαν ποτ], Ζρον. 
ΣΙ. 3 (1. Ῥ. 80), 6 ΒΘΘΠΙΒ {ο ἴακο ἃ 
ἔχον γίου οἵ 165 ποαπίησ, δύ Ραβῖ], 

το... 
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πασῆς κτισεως” οτι εν αυντω ἐκτίσθη πα παντα, [τὰ] 

πο ο απ θα πα] οἶεατ αρργοοϊαδίοἩ 
οἱ ἀοοίχῖπο ϱοπογα]1γ ππῖζο ἃ 5οππάθγ 
οχοσοβίς ἔαπ δὲ Αλαπαβίαβ, 6 πιεη- 
ἀοπίπς ὑπ6 Ιπζθγργούαδίοπ γγ]ήε]ι τ6ίοΒ 

Όνο οχρτθββίοη {ο Ολγϊκύς ἨππιαἨ Ππᾶ- 

απο, Ἠϊπιβο]Ε Ῥνοίεις οχρ]απίης Ιέ 

οἵ {πμ6 Ἠέεγπα] η ογά; σ. Έιώιοπι. ἵν. (1. 

Ρ. 292). ΟΙ {π0 ἄτοσὶ φομημηθηὐαθουϑ 

ὁπ {π|5. Ῥαββᾶσθ, ΟμΥγβοδέοπ γίθιν 18 

ποῦ οἶθαν; Βογετίαπας (Οταπι. σαΐ. Ῥ. 

303) ἃπᾶ Τπθοάοτοῦ απάοιείαπά 1ὲ 

ησ]έΙΥ οἳ {πὸ Εὐθυπαὶ γον ; ν]]]ο 

Ππμοοάογο οἵ Μορβαοξίία (Οταπι. Οαΐ. 

ΡΡ. 396, 3ο8, 309, δ. Μαι. ΟΡ. ΥἹ. 

Ῥ. 511 84. 64, ΜΙρπε) ΕΧΡΓΟΘΞΡΟΒ δῖτα- 

5617 ΥὙΘΙῪ βἰγοπαΙγ οἩ ὑπ6 ορροβῖίο 

αἰάο. [᾿κὸ Ματοσί]ας, ο οατγίοΒ ὑπ 

Ἱπέοτρτοίαξίοη οοηββίοιΘ]γ Ιπίο ο 

ὙΠ016 εοπίοχέ, οχρ]αϊπίηπςσ ἐν αὐτῷ ἵο 

γοίογ ποὺ {ο ὑπ ογἱσίπα] ογθαύϊοι (κτί- 

σι) Ὀὰὺ ἴο {10 ππογα] Τ6-ΟΓΟΔΙΙΟΠ 

(ἀνάκτισις), νᾶ τοζεντῖπς εἰκών ῦο ἴ]ο 

Τποαγπαύίοη ἴῃ {ο 5816 παγ. Δία 
Ιαΐίος ἀαίο, πο ἴ]ο Ῥ{θββΙτο ΟΙ 4η 
Ἱπππηθαϊαίο ΟΟΠ{ΓΟΥΟΥΑΥ Ἰα5. Ῥαββδοᾶ 
Άπναγ, ο (ταθῖς ὙτΙίΘΓΒ Φ6ΠΕΓΑΙΙΥ 
ΘΟΠΟῸΣ ἴῃ ο ΘΑ ΠΟΥ απᾶά ἴγαογ Ἰηΐου- 
Ῥγοίαβίοη οἵ ὑμ6 οχρυθϑβῖομ. Τ]ιις 
Φόι Ώαππαδεσπο (6 Ογίποά. Εα. ἵν. 
8, 1. Ρ. 25854.), ΤδορΙγ]αςί (αᾶ ἴοο.), 
πα (οπππεπίαΒ (αἄ ζοσ.), 11 ακρ]αϊπ 
{6 οἵ Ομτὶκῦ5 Ὠϊνίπο Ναΐπτο. ΑΠΙΟΠΕ 
Πιὐΐϊη ΤΙΓΘΥ5 ποιο 18 ΠΟΥ ἀῑνει- 
ΒΥ οἵ Ἱπογργοίαίίοη. ιο Μα- 
γι. ὙοίοτίπΒ (αάο. Τι 1. 24, Ῥ. 
1ο58, ο. ΜΙσπ), ΗΙ]αγγ οἵ Εοἱοβίενβ 
(Τγαοὶ. πι ἴἱ 9. 25 βα., 1. Ρ. 47 8ᾳ.; ἄθ 
7 γί. ΥΠ. 5ο, τι. Ῥ. 248 54.), Πα Ἠἴ]αἳ} 
ιο οοπιπιοπίαϊου (αὐ ἴοσι), να]κθ Τὸ οἵ 
ὑπὸ Ὠϊνίπο Ναἴπτθ, Αασιθίῖπο (240ρος. 
αὐ 1έοπι. 56, 1Π. Ρ. 914) απᾶ Τεἱασίιβ 
(αᾶ ἴος.) απᾶστδίαπά 16 οὔ ὑπ Τποαγπαῦο 
Οµπῖςέ. Τίς βικούοι οὔ ιο Πϊδίοτγ οἵ 
0π6 Ἱπίογρτοϊαθίοη οἵ ο οκΡΓΘΒΒΙΟΠ 
ποπ]ᾶ ποῦ Ὦο οοπιρ]είο πηλού ἃ Τ6- 
{ογοπςθ {ο αποῦμαυ γΥ6τγ ἀϊβοτοπί οχ- 
Ῥιαπαίοπ. [βίον οἵ Ρο]αδίαπι, 218. 
1. 31 (ρ. 268), νγου]α βἰτ]κο οαὖ ἃ ΠΟῪ 
Ραΐ οἵ ποτργοίαδίον ἃ ορϑύμου (εἰ 
καὶ δόξαιμί τισι καινοτέραν ἑρμηνείας 

ἀνατέμνειν ὁδόν), ὉΠ ῸΓ ἴπο Ῥαββῖνθ 
πρωτότοκος Βιροοδὺβ τοαᾶίηο {Π6 Δούϊνο 
πρωτοτόκος, α]]αάϊπς {ο {ο 86 οὗ 018 
Ἰαέέου νγογά ἴῃ Ἠοπιθτ (77. πγ]. 5 μήτηρ 
πρωτοτόκος...οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο: 
εοπιρ. Ρ]αΐ. Τηοωί. τοι 6 ὥσπερ αἱ 
πρωτοτόκοι). ΤΏυβ δῦ Ῥαπὶ 15 πιαᾶο 
{ο βαγ ὑμαῦ ΟἨτῖαῦ πρῶτον τετοκέναι, 
τουτέστι, πεποιηκέναι τὴν κτίσιν. 

16. ὅτι κ.τ.λ.] ο Ἰατο ἴῃ 0118 Βθῃ- 
ἴοποο ο Ἱαβεβοαθίοη οἵ ἴλο {016 
βἴγεη 6ο ὑμα Φον ἵπ ἴπο Ῥτοσθάίης 
64186, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. 160 
πηπδῦ {λπογαίογο Ὀο ἴαϊκοπ {ο ασρ]αῖη 
ιο 56η86 ἴπ σι οι ἐλμῖς 61619 15 αδαά. 
ΤῊὰΒ οοπηθοίθᾶ, 16 5ῃοῦβ ὑμπαῦ ια 
πρωτότοκος ἨΙπιβο]ί 15 ποὺ ἱποϊπα θα 
ἴῃ πᾶσα κτίσις ; ἴοΥ ἴλθ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΠ 
᾿ι864 15 ποῦ τὰ ἄλλα ΟΥ τὰ λοιπά, Ὀπὺ 
τὰ πάντα ἐκτίσθη-- πονάς ὙΠΟ 816 
αΏκο]αία απἀ οοιαργοηθηβίτο, ἃπα Μ}}} 
αάπιῖδ πο οχοερύ]οῃ. 

ἐν αὐτῷ] “ἴῃ {πι 38 ὈΘΙΟΥ͂ νου. 
17 ἐν αὐτῷ συνέστηκεν. ἘοΥ {Π6 ϱγ6- 
Ροβίδίοπ. 6ΟΠΙΡ. Λος γι. 26 ἐν αὐτῷ 
γὰρ ζῶμεν καὶ κινούµεθα καί ἐσμεν. 
ΛΙΙ ο απ απά ῬαβΟΒοΟΡ ΥΙΟΙ 
σαϊάθ πὸ ογααθίοπ απᾶ σογογηιηαπῦ 
οἵ Όιο Ὀπίνετβο γοδῖάο ἵπ Ἠίπι, ἴμο 
Ἠονπα] ΝΥ ογά, αξ ὑμὶν πιορῦίης-Ρροϊηῦ. 
Έϊιο ΑγροδίοΙο ἀοοίτίπο οἵ {6 οσο 
{οας]ιθ5 τ8 {ο τεσατά {ο Βίογπα] 
Ἠ]οτά ἃ8 Πο]άΐπρ {Π6 84Π1θ το]αίίοη {ο 
ιο Ὀπίναειβο πο {πο Τποατηαίο 
Οκ Ἠο]άς {ο ο Οµατοµ. Ἠο 15 
ἔλο βογοθ οὗ 105 Πα, πο εοπίτο οἵ 8}} 
105 ἀενε]ορπιεπῖ», πο πιαϊπβρτίης οὗ 
411 105. τηούϊομβ. Πο 5ο οὗ ἐν ἴο 
ἀσβοτῖρο ΗΒ τοἰαῦίοηΒ {ο πο Οτο 
αὐοιπάᾶς ἴῃ δῦ Ρατ] (α.ς. Ἠοπῃ. γῖ, 1, 
2, κ. 5, αν. 3, 7.9, οὐδ... 1 ου 530. 
ἵν. 15, 17, ΥἹ]. 39, χν. 18, 22, θἳο.), απ 
πΊΟΥΟ οβρεοΙα]]γ ἵπ ο ΕἸ βύ]οβ {ο ο 
Οοἱοββίαπ8 ἃπα Ερῃοβίαπ (6. 5. ὈΘΙΟΥ 
Π. 7, 1Ο). ΤΠ ιο ργοβεπύ Ῥαβδαρο, 35 
ἵπ νου. 17, ὅπ Β4Π16 Ῥτεροβίδίοη 18 
ἈΡΡΙΘα 38ο {ο ΗΙ8 τοε]αθίοπ5 {ο ἴμο 
Ὀπίνουδο; ϱΟΙΗΡ. {90}. 1. 4 ἐν αὐτῷ 
ζωὴ ἦν (πιοχο ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 1Γ πο εοπποοῦ 
ιο Ῥιουρᾶϊπσ ὃ γέγονεν δι 18). 
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ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ [τα] ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 

Έλμας ἰδ 15. ρατί οἵ ιο ραταΠο]ίδπι 
ΠΟ. της (λτοιρ] {ιο π]οΙο ραδ- 
βαρο, απιᾶ {ο γηο ο οοσΙΓΟΠΟΘ οἵ 
πρωτότοκος ἴῃ ῬούῦἩ το]αῦίοΠβ ϱ1ΥοΒ8 {μα 
ΚοΥ. Του αἆσρο-ΑΙοχαπάτίαη {θι6ΊΘΥΒ 
τοριθβοη{θά πο Τοςοβ, πΠῖο]ι ἴῃ ὑπο] 
γίος 48 πούμίηρ πιογο μαι {μα 
Ῥ]νίπο παπά οηθγςἰΖῖηςσ, 8 ἴῃΠθ τόπος 
ΝἨΘΙΘ ὑπ οἴογπαὶ 1ά6ᾳ8, ἴ]θ νοητὸς 
κόσμος, πᾶ ἰλαῖν αροᾶάθ; ἘΠΙΙο ὧδ 
2{ωπάᾶ. ΟΡ. 4 (1. Ρ. 4) ὅσαπερ ἐν ἐκείνῳ 
νοητά, ἐὖ. ὃ 5 (Ρ. 4) οὐδὲ ὁ ἐκ τῶν ἰδεῶν 
κόσμος ἄλλον ἂν ἔχοι τόπον ἢ τὸν 
θεῖον λόγον τὸν ταῦτα διακοσμήσαντα, 
ἐδ. ὃ τὸ Φ. 8) ὁ ἀσώματος κόσμος... 
ἱδρυθεὶς ἐν τῷ θείῳ λόγῳ ; ἃπα 560 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ. ο ΛΠἱᾳγ. ̓ αὖν. 1 α- Ρ. 437) 
οἶκος ἐν ᾧ διαιτᾶται...ὅσα ἂν ἐνθυμή- 

ματα τέκῃ, ὥσπερ ἐν οἴκῳ τῷ λόγῳ δια- 
θείς. πο Αγροβίο!ο ἰοαομίης 18 απ 
οπἱαγσεπιοπί οἵ μῖβ Θοποορύϊοῃ, 1Π88- 
πιο] 8 ο ἸΟΡῸΒ 18 πο ΊοΠδεγ ἃ 
ΡΙΗ]οβορηῖσαΙ αρβααοβῖον Ῥαυ ἃ Ε]- 
γΊηο ΡΟΙΡΟΠ: 8660 ΗΙρροι. “ων. Χ. 
33 αἴτιον τοῖς γινομένοις Λόγος ἦν, ἐν 
ἑαυτῷ φέρων τὸ θέλειν τοῦ Ύεγεννη- 
κότος.. 
προεννοηθείσας ἰδέας ὅθεν κελεύοντος 
πατρὸς γίνεσθαι κόσμον τὸ κατὰ ἕν Λό- 
γος ἀπετελεῖτο ἀρέσκων Θεῷ : ϱΟΠΙΡ. 
ΟµὶρΡ. πι Ποαγιχι. Ἱ. ὃ 22, 1Υ. Ῥ. 21. 

ἐκτίσθη] Τ]ιο δουϊβὺ 15 αβεᾶ Ἠθγο; 
{πὸ Ῥετ{εεί Ὦθ]οπγ. ᾿Ἐκτίσθη ἀθβοτῖρος 
{π6 ἀαβπῖίο Πβίοτῖσα] α οί οἵ ο’θαὔίοη ; 
ἔκτισται ιο οοππαοιΒ ἃπα Ῥτοβοπί 
το]αθίοης οἳ ογοαθίοη {ο ὑπ Ογθαΐου: 
οοπιρ. “οἷν. Ἱ. 3 χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 
οὐδὲ ἕν νι] ἐΡ. ὃ γέγονεν, 1 001. ΙΧ. 22 
ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής νεῖ} 

ἴθ. τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, 2 ΟΟΥ. ΧΙ]. 

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα γδ]ι Υ6Υ. 18 
καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν, 1 301. 
Ίν. 9 τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ 
Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι αὐ- 
τοῦ ΜΠ ΥθΥ. ΙΟ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν 
ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. 

τὰ πάντα] “{}μ6 ιιἴσογςο οὗ ἐ]ιύπρς) 
ποὺ πάντα αἱ] ἐπῖησα βθγογα]]γ/ Ὀαύ 
τὰ πάντα ΄αἲ] Πῖησα σο]]θούινο]γ. ὙΥ10} 
ΥΟΙῪ {εν οχοθρίίοηΒ, Ἡετονε {8 

” 3 ς ΄ ν 2 - κ 
ἔχει εν εαὐτῷ τας εν τῷ πατρι 

ΡΗΤαΒΟ ο0οΥ8 εἱβοι]ογο, 10 Ρίαπάς ἴῃ ἃ 
ΒΙΠΙΙ]αχγ οοηΏπθχΙοἩ; 866 Ῥοἱουν, ντ. 17, 
20, 111, 11, Ἡοπι. χὶ, 36, 1 Οον. τΙ. 6, 
πα. πο ΧΙ; τν. 27, 2552 δ ν᾿ 18, 
ἩΒρα, 1: το, ΤΊ; 232. ἵν 10; ΕΘ: 1 2, 
11, ὃ, Ἠεν. ἵν. 11. Οοπιρατο Ἠοπῃ. ΥΠ]. 
32 τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται, 2 Ο0. ἰν. 
15 τὰ πάντα δι’ ὑμᾶς, ψἱὺ}} 1 ΟὐΥ. ΠΠ. 
22 εἴτε κόσμος.. ὑμῶν ; ἃπα ΡΗΙ. 11]. ὃ 
τὰ πάντα ἐζημιώθην Μιὰ Μαύ. χνὶ. 
26 ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ. Ένας 
16 γη] αρρθαχ ὑ]λαῦ τὰ πάντα 18 ΠΘΑΤΙΥ 
οαιγα]οπὀ {ο /ιθ τπίγεγβθ 10 
βίαπάς τη αν Ὀθύνγθθῃ πάντα απά τὸ 
πᾶν. Τ]6 ]α50 ΠΟΠΕΥΟΥ 18 ποῦ α βογῖρ- 
ὑανα] ργαβο; Τ0Υ, Υ]ο 10} τὰ πάντα 
169 Ἰπγο]τοβ ἴμο Ἰάοα οἵ οοπποχῖοη, 16 
βισσοβίβ αἱδο {πο Ὁμοῦ ρα} 1468, οὗ 
ϑοἰοοπίαϊηθα τπὶῦγ, ὑΠ6 στεαῦ σου]α- 
508] οἵ ὕπο δίοϊο ραπίμοαϊβῦ, 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς κ.τ.λ.] Τις ἀῑνίδίοιι 
οὗ {π6 απίνογβο 15 ποῦ ὑπ βᾶπι6 γέ]ι 
Όλο [Ὁ]]Πονγίπρ', ἃ5 1{ [τὰ] ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
σου θᾳἱνα]οηί {0 τὰ ἀόρατα απᾶ [τὰ] 
ἐπὶ τῆς γῆς ἴο τὰ ὁρατά. Τῦ οι] 
γαῦ]λογ Ὦο οοπιραχαά γη θη. 1. 1 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν, Π. 1 συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν, Χὶγ. 19 
ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, 
Ἐογ. χ. 6 ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ. 
10 15 ἃ οἸαββιβοα{θίοπ ὮΥ ἐοοαϊιέψ, 8 ὑπ 6 
οὔμον 18 ἃ οἰαββιποαθῖοι Ὦγ 6986601068. 
Ἡσθανοιπ αι οατ]ι {ἰοσοίπος οοπι- 
Ῥτο]ιοπά 811] 8ραοο; απά αἱ {πίηρβ 
πηοίμογ ππαίοτία] ΟΥ̓ Ἱπιπιαζοτία] ὍΘ 
οοποθϊνοᾶ {ΟΥ {ἴ]ιθ ῬΙΙΓΡΟΒΟΒ οἵ ἴα 
οἸαββΙβοα{θίοη ας Πανῖησ ὑΠ6 1} αροάο ἴῃ 
Βρ806. ΤΗβ πο βΗΠ απά {Π6 ΠΊΟΟΙ 
πγοιι]ά ῬοἱοΏᾳ {ο ὁρατά, θαὖῦ {]ναγ νγοι]ά 
6 ἐν τοῖς οὐρανοῖς ; 1ο ἴμο Βαμηδῃ 
βοα] νου] Ῥο οἰαδδοά ΑΠΙΟΠΡ ἀόρατα 
Ῥαὺ που]ά Ὀ6 τοραγαθᾶ α5 ἐπὶ τῆς γῆς; 
866 Ώθ]οι Υεγ. 2ο. 

Τῦ 15 ἀϊβιοα]έ {ο βαγ τύπου τὰ...τὰ 
βΊιοι]ά Ὀ6 εκχραησοαἆ ος τοζαϊηθᾶ. ΊΠο 
οἸοπιθηίβ ἴῃ {πο ἀθοῖβίοπ απο; (1) Έμο 
ΤΟΙ ΠΥ οἶθποι οἵ οπδείοη οὐ οἱ α- 
ἀῑθίοι ἴῃ ὑπο Ητδῦ οἴδαβθ, ος 60 0ῃ9 



150 ΒΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ Ο0ΠΟΡΒΡΙΑΝΡ, Π. τό 

5 γ} / 2] 2 ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαὶ εἴτε 

ὑουτηϊπαύϊομ οὗ πάντα: (2) ΤῊΘ πιας]ι 
ρτοαίογ Δα ΠΟΥ {ου ιο οπιϊβδίοη ἴῃ 
Όιο Πγεί οἸααβο ἔπη ἴπ {πο βθοοπᾶ. 
Τ]ιοβο Όπο οοπιρ]πεᾶ 5πσσεβύ ὑπαῦ τὰ 
ππαδ οπη]Μεοᾶ αοοϊἀσπ{αΙ]γ Ίπ {ο Πτεῦ 
οἰαιβο, απιά οι εχριαπσεᾷ ΡαγΡΟΒΕΙΥ 
ἴῃ Όιο βοοοπᾶ ἴὉγ Πο βακο οἵ τπῖ- 
{οτπηγ. Οπ {πο οίμεν Παπά ἴμογο 15 
(3) ΤῊΘ Ῥοββι 11 οὗ Ιπβεγδῖοῦ ἴῃ Ῥοῦ] 
63568 οἴί]οι {ου ὑμῃ6 βακο οἵ ρταπι- 
πηωθ]σα]. οοπιρ]θίθποξς ου οπΊπρ {ο ὑΠ6 
Ραγα]]6] ῬαββαςΘΒ, Υεγ. 20, ΕΡΗΕΡ. 1. 1ο. 
Οπ πο π]ο]θ {ιο τθβδοη8 {ου Ποῖτ 
οπΗββΊοη Ῥγοροπάᾶεγαίθ. Αὖ 81] οτοηπίΒ 
πο ομπ Ἠαγαᾶ]γ τεἰαῖη {θ οπο πϊὺπουῦ 
{86 οὔΠογ. 

τὰ ὁρατὰ κ.τ.λ. “Τηϊπσς πιαίογῖα] 
απά Ἱπιπαίοτία] οὐ, αοοοτάῖπς {ο ιο 
Ίαηριασο οἵ ΡΙΗΙΟΒΟΡΗΥ, φαινόμενα απιᾶ 
νούµενα: 60ΠΙΡ. Ῥ]αΐο Φῆωά. 7ο ἃ 
θῶμεν οὖν, εἰ βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν 
ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές, κ.τ.λ. 

εἴτε κ.τ.λ.] 'ιο]οί]ιογ {ιο ὃ6 {]ιΟ7ι08 
ο ἰογα 8, οἱ... ΤῊΘ βαραϊνίδίοη 18 
πο Ίοησογ οχμαιβίνο. Τμο Αροδί]ο 
βΙηρ]οβ οαὖ λποβο οτεαεά Ῥεΐπςε ελα 
{γοπα Εαν βαροτίος ταπ]ς Παᾶ Ῥαυῃ ΟΥ 
πηϊρ]ιῦ Ῥο βού ἴῃ τίνα]τγ η ζ χο θη. 

Α. οοπιρατῖβοη γη ιο Ῥρατα]]αὶ 
Ῥα8βαρο Ἠρ]ιος. 1. 21, ὑπεράνω πάσης 
ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάµεως καὶ 
κυριότητος καὶ παντὸς κ.τ.λ., ΡτίηΡ8 ου 
ύιο-{οοπίησ Ροϊηίβ : 

(1) Νο Αίγθββ οἳπ "6 Ἰαίά οἨ ἴ]ο 
βο4πςποθ ΟΕ {ιο ΠβΠΙΘΒ, 48 {ους δύ 
Ῥατ] πογο οπιποϊα ης ἢ Δα ΠΟΥ 
ΒΟΙΠΘ Ῥγοσίςο ἀοοίτῖπο ταβροοῦίης {ιο 
6Υ84198 οὗ ἐμο εε]οβία] ΠΙογβτοἩγ. Τ]ῃο 
ΠΊΠΘΒ {Ποπβο]νος α19 ποῦ πο 8816 
ἴῃ ἴλο ὕνγο ΡαββασοθΒ. Πίο ἀρχή, ἐξ- 
ουσία, κυριότης, 339 ΟΟΠΊΠΙΟΏ {ο Ῥούὴ, 
θρόνος 18β Ῥοου]ίαν ο {πο οπο απά 
δύναμις ἵο ἴλο οὔμον. Νου αδαίἩ 18 
Όιοτο ΑΠΥ εογγοβροπάθησο ἴῃ ἴ]ο 86- 
4πσποο, Νοϊθον ἆ9θΒ δύναμις ἴακε 
ὑπ Ῥ]ασςο οἵ θρόνος, ΠΟΥ (ὁ ἴμο τος 
νου β ΟΠΛΟ 6ο Ῥοῦῖι αρροας ἵπ ιο 
8ΊΠο ονᾶοτ, ἴλο 8οαπσποο Ῥοΐπς ἀρχ. 
ἐξ. [δύν.] κυρ. ἵπ ΒρΙ.. 1. 21, ἀπᾷ [θρόν.] 
κυρ. ἀρχ. ἐξ. Ἰιογο. 

(2) Απ΄ οχκρτθβεῖοη ἴῃ Ἠρῃ. Ἱ. 21 
ΒΊΟΠΕ ὑΠ6 Αροβί]ες πιοίΐσο ἵπ ΙΠίτο- 
ἀποῖπσ {]ιοβο Ιδίς οἳ ΠΑΠΙΘΒ: [Ὁ Ίο 
{ποιο αἆάβ καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνο- 
µαζοµένου οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, 1.6. “ οὗ 6ΥΕΙΥ 
ἀϊσηῖίγ ος {1016 (είπαν τοα] οὐ Ἱπιαρ]- 
ΏΑΙΥ) πΠΙοἩ 19 γεγετοποθᾶ, εἷο,; ἴον 
{818 18. ἴμο ἴογοθ οὗ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου (5696 {Π68. πούθΒ. ου ΡΜΙΙ. 
1. 9, ἃ Βρι. ἰ.6.). Ἠσπορ 1Ὁ αρροαΥΒ 
ὑμαῦ ἴῃ {118 οαἰα]οσιθο δῦ Ρα] 068 
ποῦ ργοΐθθβ {ο ἀθεοίῖρο οδ]θούινθ 
τοσα, θαὺ οοπύθηΐβ ἨΙπΙΒεΙΕ πα 
γορθαῦίης εαΏ]οοίνο ορίπΙοΏ5. Ἠο 
Ῥγαβηςς αππαΥ αἲ] {Πθβο βρεοι]αδίοηΒ 
αὐ ποὰῦ οπααἰτίης ΠΟῪ πηπο]ι ος ΠΟῪ 
Ἡθο (γαῦἩ ὑποῦθ ΠΥ Ὦο ἵη ]οπι, 
Ῥοσαα5θ {Π6γ 816 α]οσείμον Ῥεριάο 
ἴμο αποδίοη. ΗΒ Ἰαησαασο Ἰοτο 
ΒΗΟΥ/5 ὑῃ 6. 5810 Βρ111ὖὺ οὗ Ιπιραθίοπος 
πηὮ ἐς οἸαροταίο ΑΠΦΘΙΟΙΟΡΥ, α8 ἴῃ 
Π, 18. 

(3) ἈΒοπιθ οοπιπιοηζαίοΓ5 Ίάγο Το- 
{ογγοά Ίο {06πβ αβαά Ἠοτο 8ο16ΙΥ 
{ο θαυ] Ροϊεπίαίες απᾶά ἀῑσπιδῖας. 
λογο οἂπ Ρ6 Πιο ἀοαὈί Ἠοπεγο 
ἐλαῦ ιοῖν οἶ]θξ ἀπ ΡΤΙΠΙΑΥΥ Το[ΘΥΘΠΟΘ 
18 {ο πὸ οτάσγς οἵ {πο οε]οδύῖα] Π16ς- 
ΑΥΟἨΥ, α5 οοποθῖνεᾶ ὮΥ ἴαβο ποβέϊο 
οπάαἴποτβ. ΤΗ18 αρρθατς {Τοπ {1ο οοι- 
ἐοχί; ΓοΥ {86 γγοχάβ τὰ ἀόρατα ΙΠΙΠηθ- 
ἀἰαίο]γ Ργεσσο 018 Ηδί οὗ {ουπιβ, γη ]ο 
ἴῃ ὑπο ΠιθηὔΙΟη ΟΓ πᾶν τὸ πλήρωμα 
απά ἴῃ οίμαν εςΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 6ο ΑΡροδί]ο 
οἰοατ]γ οοπίοπαρ]αῦοβ πο τίναΙγ οὗ 
ερἰγἰέμαϊ Ρονεῖς νησι Ομ. Τί 15 
αἶδο ἀοπιαπάσά Ὦγ ὑπ6 π]οῖο ἀθβῖσι 
Πα Ῥατροτῦ οἵ ὑπὸ Ἰαύζος, π]]σ]ι 18 
σπσιὑΐθῃ {ο οοπιραύ {116 γγοτβΗῖρ ραῖά {ο 
απρο]5. Τ1ι6 παΠΙΟ5 ἔοο, ΠΟΥ θ5ροοἵα]]γ 
θρόνοι, ΔΥῸ ΘΒΡΘΟΙΪΆΠΥ εοηπεοίθά γην] 
Όιο βροοπ]αίοηΒ οἵ 1 ουῖβἢ αηβο]οΙοβγ. 
Βιιύ θη 015 18 σταπ{θς, Όνγο ᾳαθβύΙοΠΒ 
501} τοηιαίἩ. Εγβῦ; αγο ον!] 38 ο] ἃ5 
σοοᾶ βρ!τΙ68 Ἱπο]αάςά, ἀ4οπποΠΒ α8 Ίο]! 
5 αηρο]ς Απά ποχί; ποισ]ί ο 
ΡΙΙΠΙΑΥΥ το[εχοποο Ἱδ ὅο βρύα] 
ῬΟΥΘΙΒ, 18 ἰὖ ποῦ Ῥοββῖρίο ὑμαῦ {0 
οκρτοβαίοη αδ ἱπρπάσς ὕο ὈΘ ΘΟΙΙΡΙῸ- 



1. τό] 

Ἠοηβίνο απιά {ο Ιπο]αάθ οαγ(ι]γ ἀἰσπῖδ]ος 
38 οι] Το οἶααιβδο αἀάεά ἴῃ ιο 
Ραγα]]οὶ Ῥαββασο, οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι 
τούτῳ κ.τ.λ., ΕΠΟΟΙΥΔΡΟΒ 18 {Ππ8 0ο 
οχίομά {ο Αροβί]ο38 πεαπῖησ; απά Ὑγθ 
απο 6 ἴῃ {π6 βαπιο ἀῑτοσδίοι ὮΥ {116 
εοπαρτθΠοπβίνο πγογάς πΠΙο] Ἰανο Ῥτο- 
εοᾶᾷοᾶ στο, [τὰ] ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
κ.τ.λ. ΝῸΙ 15. ἔποτο δηγύμίμρ ἴῃ ὑΠ6 
ὑθυ 5 ὑπϑιηβοῖνθϑ ἡ ]ο ἢ ὉΔῚ 5 84ο] απ 
οχίοηδίοη; {0Υ, 5 γη] 6 566}, ιο 
οοπαβΙπα {ΙΟ ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι 18 
ΔΡΡΙΙΘα ποῦ ΟΠΙΥ {ο σοοᾷ απροῖς αὐ 
ιο Όαᾶ, ποῦ οΠ]γ [0 αρἰτιθαα] Ροπ/ογβ 
υαῦ ἴο οαγύμ]γ.  Όοπιραχο Ισπαῦ. 
ΤΗΥ. 6 τὰ ἐπουράνια καὶ ἡ δόξα τῶν 
ἀγγέλων καὶ οἱ ἄρχοντες ὁρατοί τε καὶ 
ἀόρατοι. 
ΤῊ σιϊάεά, Ίο πιαγ ΡαγαρβΗταβο 

ιο ΑΓροβί]ο5 πιθαπίπσ ἃ8 ΓΟΙΟΥΒ: 
«Ύοι ἀἱεραίο τπποἩ αὈοπό ὑπ Βιιοοθβ- 
βίνο ΡΥ 65 οὗ απςσοἰβ; Το ἀῑδίπσαϊδ]ι 
οσο] σγαἆθ ὮΥ 108. βρεοῖαΙὶ {1} 16; γοὰ 
ομπ 0611 ου ΘΔ 0} ογάθυ γα σοποταίοά 
{γοπα {ο Ῥτεοράϊης; οι αββῖση {ο 
οαοἩ. 108. Ῥτορου ἄερτοο οἵ Ἱογβηρ. 
Μοπηνηῖ]ο γοα Ἠαγο ἴσποτοά ΟΥ̓ Τοι 
Ἰανο ἀοργαάοά Οµτῖεῦ. 1 οι] γοιι, 16 
18 ποῦ 5ο. Ηθ 18 Πγδί απά ΓοΓοΠΙΟΒί, 
Του οὗ οαγειπ 8πα θαυ, {αγ 4Ώογο 
81] ὉΠγΓΌΠ6Β ου ἀοπαΙπαθίοηΒ, 81] Ῥτίπορ- 
49115 ΟΥ ῬΟΠΝΘΙΒ, {αγ 3ρονο 6ΥΕΤΥ 
ἀϊσπΙογ πα ουοΥγ Ροθεηίαύο---π]ιοῦ]ου 
οατίμΙγ οἱ ὨΘΆΥΘΗΪΥ.--- ὙΠ 6 απΏσα 
ΟΥ̓ ἆεπιοη ΟΥ τηδη---ἰ Ππαὺ ογοΚκες γοιΥ 
ΥΘΥΘΥΘΠΟΘ ΟΥ οχοΙζοβ Τον {δαν 9ο 
4ῦογο, ϱ). ΙΟΙ 86. 
1ου απ ο πάσρο-Οητ]ςύίαν βΡροοιι- 

Ἰαοπς τοβροσύίηρ ὑπ6 ϱταᾶοβ οἵ ἴ]νο 
οο]ορίῖα] ΠήεγαγοΒγ {οο]ς τατίοιβ ΓΟΥΠ1Α, 
χὰ ο Τεραπιοπίς οὗ ἐλο Ἰποείυς 
ᾖαἰγίαγολιδ (1ου 3), πηλ]ο]ι α5 οοπηῖπς 
ηθαΣ {ο ἴλο Αροδίο[ο αδο βἹρΏρ]68 ἃ 
γα]παβ]ο Ἱαδίαίοπ (860 σαἰαίίανις 
Ρ. 397 5ᾳ.), ἴπορο οτᾷοί5 ατο απταησοὰ 
38 [ὉΠ ον : (1) θρόνοι, ἐξουσίαι, ἴ]ηοβα 
Όπο ἴῃ {ῃ6 Ἰϊσ]αξδύ οἨ βεγοη{] Ἠθανοῃ;: 
(2) οἱ ἄγγελοι οἱ φέροντες τὰς ἀπο- 
κρίσεις τοῖς ἀγγέλοις τοῦ προσώπου ἴῃ 
ἴπο αἰχίῃ Ἠθαγοη ; (3) οἱ ἄγγελοι τοῦ 
προσώπου ἵπ Όλο [ἢ Ίθαγοη ; (4) οἱ 
ἅγιοι ἴῃ Όλο ΤΟ ΠΘαΥΘΗ; (5) αἱ δυνά- 
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µεις τῶν παρεμβολῶν ἵπ ἴΌιο {Π|νὰ 
ἨΘΑΥΘΗ ; (6) τὰ πνεύματα τῶν ἐπαγωγῶν 
(1.6. οἵ γἱδΙ(α{1οῦ5, τοῦ] ρα Ιοῦβ) 1π νο 

βοεοπά Ἡδαγεῃ: οὗ Ρ6ΓΠΑΡ5 ὑπ ἀθηίσθιΒ 
Οὗ {Πο βίχύῃ απά ΠΠ ἨθαγεῃΒ, (2) απᾶ 
(3), Βῃουϊα Ῥο ὑσαπβροβθά. Τῇ Ἰογεβί 
Ἀθαγοη 18 ποῦ Ῥεορ]εά Ὦγ απ βρϊηζβ. 
Τη Οτῖσοη Ὁ Ὠγίπο, Ἱ. 5. 3, 10:1 6. 
2, 1. ῬΡ. 66, 7ο (εοπηΡ. 1. 8. 1, 10. ϱ. 74), 
πΝθ Ἠαγο βγο 645368, πῖο] 816 σΊγοι 
ἴῃ δὴ αβοθηάἶησ 50810 ἴῃ {18 ογά6:; 
(1) απσο]ς (βαγποΐὶ αηροῖὶ, τάξις ἀγγε- 
λική) ; (2) Ῥτϊποθάοπιβ (ργϊηοίραΐοιδ, 

δύναμις ἀρχική, ἀρχαί) ; (3) ΡΟΨΕΙΒ (2ο- 
ἐοδίαΐο8, ἐξουσίαι); (4) ὕΠτοπαβ (ἐλ ογυὶ 
νοΐ 86465, θρόνοι); (5) ἀοπιπαίοι 
(ἀοηυϊηαΐζογιθ8, κυριότητες); ὑμουρ 
οἸβοπ]ιογο, πο 7οαγγι. Ἱ. ὃ 34, ΙΥ. Ὁ. 34, 
Ἡθ ΒΟΘΠΙΑ {ο Ἠαγθ ἃ Βοῃιθν ῃαὺ ἀ[εν- 
οπύ οἰαβδιβοαθίοη ἴῃ νίοι’. [πὶ ΕΡΗΤΟΠΙ 
Όντας ΟΡ. ΥΥ. 1. Ρ. 270 (Πετθ πο 
ἐταπβ]αδίοη οἵ Βεποάσίαί 15 αἱιοσείμον 
[απ] απᾶ τη] 8] 1 ΠΡ) {ἢ Τ8ΠΙ5 3ο 
{Π|086 : (1) θεοί, θρόνοι, κυριότητες; (2) 
ἀρχάγγελοι, ἀρχαί, ἐξουσίαι; (3) ἄγγελοι, 
δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ; ὑμοδοίμγθο 
στοαῦ ἀῑνίδίοπε Ῥεΐπς τορτοβοπίθά ὮΥ 
ἴΠθ χιλίαρχοι, [ἢ ἑκατόνταρχοι, ἃ μα {Π6 
πεντηκόνταρχοι ΥΘΟΒΡΘΟΪΥΘΙΥ ἵπ 1)Θαύ. 1. 
15, ΟΠ Μ ΠΪΟἢ. Ῥαββασθ Ἰο 18 Θοϊημηθηΐ- 
Ίπσ. ΤΠο σοποτα] αρτοσπιοπύ Ῥοίπεοιι 
ἴἩοβο ψ}1}} Ὦο βθθὴ δὖ οηπςθ, 7118 
σγοιρῖησ 8150. ΒΘΟΙῺΒ {ο απάθτ]ο {Π6 
οοποθρύϊοῃ οἵ 881} οἵ βε]ειποῖα Ογαί. 
30 (Ρ. 207), γγο πηθηὐίοηβ λατ] ἴῃ {18 
ΟΥ46Υ; θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί, ἐξ- 
ουσίαι, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ. 
Οµ {ιο οἴπου παπα ο αγταπσοππεη{ οὗ 
{πὸ Ῥβοιάο-ΡΓΙοηγβίαβ, ΥΙΟ 80 ]αΥ66ΙΥ 
Ἱπῃποποσοά βαθβθαπθηῦ αροει]αίίομς, 
15. απο ἀϊβοεγοπυ απά ῬτοβαβΙγ Ιαΐου 
(Μίοπ. Ατθορ. ΟΡ. τ. Ρ. 75, θα, Οοτς.); 
(1) θρόνοι, χερουβίµ, σεραφίµ; (2) ἐξου- 
σίαι, κυριότητες, δυνάμεις; (3) ἄγγελοι, 
ἀρχάγγελοι, ἀρχαί. Βυῦ ἴο αατ]οΥ 
Πβύ [ογ πο πιοβῦ Ῥατύ 8θοΠΙ ἴο 
βποσοβύ ἃ5 ὑΠ6 11 οοπΙπΊοπ [ΟΠ αὐ ἃ. 
εἸαβδίβεαίίοη ἴῃ γ]Ιο] θρόνοι, κυριότη- 
τες, Ῥε]οπσας {ο {Π9 Πήσ]ιοβύ οτά στ, απ 
ἀρχαί, ἐξουσίαι ἴο ἴπο ποχῦ ὈΘΙΟΥ͂. 
Τ]μαβ 1 ποι]ά αρρθας ὑπὰῦ ὑπ6 Αρο- 
Βύ]ο {α]κο ἃ5. αη Π]αδίταίίοι ὑπὸ {0168 
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3 / Δ ’, 3 ΄σ 4 ᾽ 3 Ἁ » 

ἐξουσίαι" τα σαντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται" 

ἈΒΒΙΡΉΘα {ο {Π6 ἴππο Ἠ]σ]ιοδί σταᾶες ἴῃ 
ἃ 8ΥΣδίοπι οἵ Όιο οε]εδῖα] Τϊ6γαΓΟΙΙΥ 
πο] Ἰιο {οαπᾶ οπτγεηί, ἃπα Ισ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ντα αἀορίθᾶ ὮΥ {μορο (ποβ- 
1. «πάαίζετβ. 9εθ 45ο πο ποίθ ΟἩἨ 
1: 18. 

θρόνοι] ἴῃ 81] βυβύθιηβ 411 ὑπ 686 
Ωιτοποας’ Ῥε]οπς 6ο ἔμ Ἡϊσ]οξέ σταἆα 
οἵ απσο]ίο Ῥοεΐπος, π]οβο Ῥ]ασο 15 ἴῃ 
ύμο πηπιθαϊαίθ Ῥτεξεηςο οὗ ἀοά. ΤῊ 
πιθαπίης οἱ {θ ΤαΠΙθ ΤΟΠΕΥεΥ 18 
ἀοιθ Ὁ] : (1) ΕΤ τᾶν βἰσπΙ[γ {πο οσσ- 
»ραγιέβ ϱ/ 1/ΗΓΟΛΕΡ Ποῖ Βαγτοιπα [ἢ 6 
ὑΠγΌΠπ6 οἳ ἄοᾶ; 88 ἵπ ελα Ιπιασετγ οἳ 
ἨΕΥ. ἱν. 4 κύκλοθεν τοῦ θρόνου θρόνοι 
εἴκοσι τέσσαρες (6ΟΠΙΡ. χὶ. 16, αχ. 4). 
ΤῊΘ Ιπιαςθτγ 15 ὤπογε {ακεη {Τοπ {Π6 
οουχὺ οἵ απ δα(ΠΙΥ Κίπο: 566 761. ΠΠ. 
32. ΤΠϊδ 15 ο Ἱπθοτρτείαίοι ϱῖνει 
Ὦγ Οµίρεη ἄε Βγίπο, 1. 5. 3 (ρ. 66), 1. 
6. 2 (ρ. 79) “7 πα ]ο μα] γε] τερεπάΠ... 
Παροπίες οβιοίαπα Οὐ (2) ΤΉΘΥ πετα 
80 οα]]εά, ἃ5 εΏ/ρογέζπᾳ ΟΥ 7ογηυΐη 0 
{Λα ἐμγοηο οὗ σοάᾶ ]αδί α5 [Π6 ομαυϊοῦ- 
βοαῦ οὗ ο ΑπϊσΠίγ 18 τοργαδεπίοά 
35 γοδύίησ οἩ 86 ολεταδίπι ἵπ Ἐτοις. 
1.26. 1χ- 5; κ αεα περα ΕΒ χΎΠ 10; 
1 ΟἨχοῃ. Χαν, 18. 5ο αρρατεπ{]γ 
ΟἸσπι. Α]εχ. ΓγοΡ/ι. οί. 57 (ρ. 1902) 
θρόνοι ἂν εἶεν...διὰ τὸ ἀναπαύεσθαι ἐν 
αὐτοῖς τὸν Θεόν. ΕΤοΠι (5 Βα1ηΘ 
ΠπαςΘΥΥ οἱ ὑπθ Ῥγορ]οῦ ἴ]ο Ιαῦ6ς Π1ΥΝ- 
Ασίδπι οἵ ο Καῦραία ἀθτίνοά Ιί5 
ηςΊηθ /ν]ιθεΙβ, 10} 16 σανο {ο οπο 
οὔ 15 66η ογάθΥ5 οἵ ΒαρΠΙτοίμ. Αἀορύ- 
ἴπο ὑΠ15 Ἱπογργοίαὔίοη, βευογα] ἔα 5 
Ιάοπα(γ Όλο “(Πγοπθβ) πηῖθ ὑΠ6 οἶιδ- 
τΙΡΙη: 6.5. ἄτορ. ΝΥΒΒ. ο. {ιώιοηο. 
ἱ (π. Ρ. 349 54.), ΟἨΣΥΒΟΒί. ο Ιπιοοπιβγ.. 
Λα. ΠΠ. 5 (.. Ῥ. 467), Τποοᾶοτοῦ (αὦ 
ζοο), Δαριδύ, νι Βδαϊπι. κον]. ὃ 3 
(τν. Ῥ. τού). Τηϊ5 εχρ]απαδίοη γαβ8 
αἀορίοά 180 Ὁ. ὑμο ρ5οιάἆο- ΓΙοΠγ8Ι18 
ἄο σα. Ηἱογ. 7 (τ. Ῥ. 80), πιο ῦ Ἰουγ- 
ονου Ιάεπγίης παπα πἩ πο οἶιογι- 
Ρίπι; απᾶ ἐλτουσ] 15 ντος 16 ΟΠ] 
{ο Ὀο 66ΠΘΥΑΙΙΥ αἀορίθᾶ. Ἔ]ο {ΟΓΠΙΟΥ 
Ἰηέοτρτοίαξίοπ Ἠογθνος 18 ΠΙΟΥΟ Ργο- 
Ῥαβ]α; {ου (1) πο ΠΙσΗΙΥ »γηιυοἱίσαὶ 
ολαγαοίοΥ οἵ {πὸ Ἰαΐέεν αοοοτᾶ5 Ῥοίίου 

τ ἢ ἃ Ἰαΐ6Υ 5ίασο οὗ πιγβύϊο 5ροου]α[ίοη, 
Ἠκο ὑμ0 Καρναία; απᾶ (2) Τῦ 866Π18 
Ῥοβί {ο ἰχθαῦ θρόνοι α5 ὈΘΙΟΠΡΊΠρ' 6ο πο 
Β4ΠΙΘ οαἴ6ΦΟΙΥ ΥΕ] κυριότητες, ἀρχαί, 
ἐξουσίαι, ΝΠϊο] απο οοποτγείο ποτά 
Ῥουγονθά Ίοπι ἀῑβετεπίι τας οὗ 
ἨπππαἨ ταπ]ς απἁ Ῥοποτ. Α5 ἱπρ]γίις 
γεσαΐ ἀῑσηϊίγ, θρόνοι παατα]]γ βίαπᾶς 
αὖ ἴ]ο Ἰοαά οἵ {πο ἰδ. 

κυριότητες] ΄ἀοπιϊχιαίίοπθ, 38 ΕΡΙΙΘ. 
1.21. ΤΏΘΒ6 πρρεαΣ {ο Ἠανο Ῥεεη Υο- 
σατάσοὰ ἃ5 Ὀε]οπρίης {ο ὑπ6 Βτεῦ σταᾶο, 
απά βἰαπάῖηπσ ποχῦ ἴῃ ἀῑσπϊῦγ {ο ο 
θρόνο. Τις Ἰπᾶεεᾶ ποιά Ῥο ειις- 
σοβδύεᾷ Ὦ} {είν Παπῃο. 

ἀρχαί, ἐξουσίαι] 35 Ερ]θΒ. Ἱ. 21. 
Έμοσο πο πγογάΒ οσσαχ Υ6υΥ {θαἹθΠΡ]Υ 
ἰοσεύλμογ. [ἢ 8οΠ1θ Ρίαςο5 ΠΥ τοίος 
{ο Ἠππιαπ ἀἰσι]αςς, 8 μία τῇ. 11, 
ται. 111. τ΄ (οοπηρ. Πα] αχ. 20); ἴῃ 
οὔοις {ο ἃ βρἰπίαα] ΠϊεγατοἩγ. Απά 
Ἀετο ασαίπ {Πογο απο πο ἀῑπενοπί 
1868: ΒοΠΙΘΠΙΘΒ {16εγ ἀθείσπαίο σοοὰ 
απσεἶ», ο.5. Ώο]οιν Π. το, ΒΡΙ168. 111, το; 
βοπιθύΊηςς ον] βριτΐ8, 6.5. 1. 15, 
Ἐρ]ε». νἱ. 12: ψ}116 ἴῃ 0Π6 Ῥαβδασο οὐ 
]εαδί (1 Οοτ. χν. 24) Ροῦ] τπαγ Ὀ6 ἵπ- 
εἰιάσά. Ἰπ Ἠοπα. νΠ, 38 νγο Ἰαγθ ἀρ- 
χαὶ πηλού ἐξουσίαι (εκεερῦ 5 ἃ γ. |.), 
πᾷ ἴῃ τ Ρεῦ. ΠΠ. 22 ἐξουσίαι σι ποὰῦ 
ἀρχαί, ἴῃ οοπποχίομ τα {Πο απσο]ίο 
ογάστ8. 

δὺ αὐτοῦ κ.τ.λ.) 45. αἲ ογθαίοη 
Ῥαββϑᾷ ουὖ [γοπα ΗΙπι, 80 4968 10 αἲ] 601- 
γογρο ασαίπ οπαγάς ΗΙπι. Βου ο 
εοπαρΙπαθίοι οὗ Ῥγδροβίϐοης 566 Ἠοπι. 
ΧΙ. 36 ἐξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὖὐ- 
τὸν τὰ πάντα. Τε 15 ποῦ οπΙγ πο ἃ θαΐ 
4159 ὑπ6 ὦ, ποῦ ΟΠΊΙΨ ία ἀρχή Ὀαΐὖ αἱδο 
ιο τέλος οἵ ογοαύϊοῃ, ποῦ ΟΠΙΥ {ἢ ἢγβὺ 
Ῥαῦ αἱδο {πο Ἰαϑὺῦ ἴῃ Όλο Ἠϊξίουγ οὗ 
ο Ὀπίνειβο: ἈἨθυν. αχ. 13. ΕῸΣ 
Οής ἀοαρ]ο γε]αδίοι οἳ Ομτὶξύ {ο ἴιο 
Ὀπίνοαυ»κο, ἃ5 Ῥοῦμ ο {πΙδμα] απἆ (ο 
Απα] οἈιδο, 5860 ΗΘΌὈ. 11. 1ο δι ὃν τὰ 
πάντα καὶ δι οὗ τὰ πάντα, ΨΠΘΥΘ δι ὃν 
16 πθατ]γ οααἱγα]εηί {ο εἰς αὐτὸν οὗ 6 
ιοσῖ. 

Τη ιο ο πάαῖο ΡΙΙΙΟΒΟΡΙΥ οὗ ΑΙοχ- 
απάτῖα ιο ῥτοροδίάοη διὰ ΥΕ] ἴ]ιο 
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᾽ ᾿ [ή 4 Δ ’ 3 ᾽ -- 

τ καὶ αὐτὸς ἔστιν πρὸ παντων, καὶ τα παντα ἐν αὐτῷ 

σοπἱγο 18 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αδοᾷ ἴο ἆθ- 
Βουῖθθ ὑπ6 {αποῦίοη οἵ {ὑπ ΤιορῸΒ ἴῃ 
{π6 οτοαξίοη απᾶά σοτεγηπιοπί οἵ {ῃθ 
ποτ]ᾶ; 6.5. 46 ΟΠογι. 35 (1. ϱ. 162) 
πθγο ΡΗ11ο, επαπιθγαζίης πο 6811868 
νον οοπαρίηθ ἵπ ιο γνοτ]ς οἵ Οτοα- 
ἄοση, ἀθβογῖρθβ ἄοά ας ὑφ᾽ οὗ, πιαζίος 
5 ἐξ οὗ, αιιᾶ ἴο ὙΓογά α5 δι οὗ ; 
οοπιρ. ο Ποπ. Π. 5 (Π. Ρ. 225) λόγος... 
δι οὗ σύμπας ὁ κόσμος ἐδημιουργεῖτο. 
Ίο Ομ υ δύῃ Αροβί]68 αεοορίθὰ 8 
π5ο οὗ διὰ {ο ἀἆθδογίοο ὑπ6 πιεΙαθοτίαι 
{αποίοη οἵ ιο ὙΥ ογα ἴῃ ογεαθίοη: 6.5. 
191Ἠ 1. 3 πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο κ.τ.λ., 
ἐδ. ΝΟΥ. ΙΟ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, 
Που. 1. 2 δι οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς 
αἰῶνας. 118 πιοάἰαζοτία] {αποῦῖοη 

οπαπςσεά [5 
οἰιατασῦςγ. ΤῸ ὑπ6 Αἰοχαπάτίαῃ ουν 16 
να {Πο νγοτ]ς οἱ ἃ ραββίνο {οο] ος Ἰηδύγι- 
πιοηῦ (ο ΟΠιογιῦ. ].ο. δι οὗ, τὸ ἐργα- 
λεῖον, ὄργανογ...δι οὗ); Ὀαό {ο (λα 
Οµβθίαπ Αροβίο 16 τεργοβοηίοά ἃ 
εοοροταίησ αδοπύ. Ἠεπεο {μ6 ΑΙεςχ- 
απατίαη εν ΓΓοφθΘΠ{ΙγΥ απά οοπβῖςί- 
οπ{]γ αβδεᾷ {ο 5016 Ιπείταπιοπί{α] 
ἀαίγο ᾧ {ο ἀοδορο ιο τε]αθίοι οἵ 
ιο Ἠ]οτὰ {ο {πὸ Οτεαίοχ, 6.σ. Φιοᾶ 
26µ5 γι. 12 (1. Ρ. 2851) ᾧ καὶ τὸν 
κόσμον εἰργάζετο, 16η. 4. Ἱ. ο (1 
Ρ. 47) τῷ περιφανεστάτῳ καὶ τηλαυγε- 
στάτῳ ἑαυτοῦ λόγῳ ῥήματι ὁ Θεὸς ἀμ- 
φότερα ποιεῖ, 6ΟΠΙΡ. ἐὖ. ΠΠ. 31 (1. Ρ. 1ο) 
ὁ λόγος...ᾧ καθάπερ ὀργάνῳ προσχρη- 
σάμενος. 'ΤῊΪΒ ιποᾶς οὗ βροαΚίπσ 15 ποῦ 
{οαπᾶ ἵπ ὑπΠ6 Νονν Τϑδυαμπηθηῦ. 

εἰς αὐτόν] “τὐιίο Πίπι ΑΒ οὗ ἴμο 
Ἐαΐια 1ὖ 15 Βα 1α οἸβαν]ισγο, 1 0091. ΥΠ, 
6 ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, 
5ο Ἀοτο οὗ ο Βοη νο τουᾷ τὰ πάντα 
δὲ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν. ΑΙ μπσβ 
πιαδῦ πά {Ποὶν πιοοθίπσ-ρο]πῦ, ἐοῖτ 1ο- 
ἑοποΙΠαοἨ, αὖ Ἰεησί] ἴῃ Ἠίη {οπι 
ΝΟΤΗ {ευ {οοῖ]ς ὑπ. τῖςο--ἵπ ὑπὸ 
γον 88 ο πιοβϊαζογία] ασοπὀ, απά 
πτοισ] πο γα ἴῃ ο Ἐαίίιου α 
ἴπο Ῥτίπιαιγ βοιγοθ. πο Ποτά [15 
πο βπα] οα118ε α5 Ἱε]] ας ἴ]ιο ογεαίῖνο 
ασεπύ οἵ πο Ὀπϊνοιβϱ. ΤῊΪΒ α]Ιπιαία 
5081 οἵ {π6 ργοδοπύ ἀἱβδροπβαδίοη ἴῃ 

{ϊπη6 18 5 ΠΥ] βἰαίος ἵπ ΒΘΥΘΙᾺΪ Ρὰ8- 
βασθ65. ΒΟΙΊΘΟΪΠΟΒ 16 15 τερτοβοπίθἆ 
48 ἴμο Ὀϊτέ]μ-ίπτορ απά ἀε]ίνεταπεο οὗ 
811 ογοαθίοη {μτοαςἩ Ολτῖεῦ; ἃ5. Ἠοπ. 
γΠΠ, 19 84. αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθή- 

σεται, πᾶσα ἡ κτίσις...συνωδίνει. ὥϑομιθ- 
{ϊπη65 16 15 ὑπ6 αὈδο]αίο απά ἤπὰὶ] 88}- 
Ἰθείοη οὗ τπιηΐγϑυβα! παίιτο {ο ΗΠ; 
88 1 Οο0Υ. χυ. 25 ὅταν ὑποταγῇ αὐτῷ 
τὰ πάντα. ΒΟΠΙΕΙΙΤΩΘΒ 16 18 ὕΠ9 τθςο- 
αἰΠαίίοι οἳ 811 οπος {Πτοιση ΗΙπα; ἃ 5 
Ῥο]ουγ, Υεγ. 20 δι αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι 

τὰ πάντα. 3ΟΠΙΕΟΠΙΊΩΘΕ 16 15 ιο τοςα- 
Ρίθπ]αίίοη, ιο σαύλοτίης αρ ἴῃ οπο 
Ἰοαά, οἵ ιο Ὀπίνεγβ ἴῃ Πίπας ἃ8 
ἘΡ]θΒ. Ἱ. 10 ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ 
πάντα ἐν τῷ Χριστῷ. 119 ἴπιασο Ἱῃ- 
γο]γοεά ἴπ ὑΠ15 Ἰαδί Ῥαββασο Ῥοβύ 1{Ππ|8- 
ἐγαῦος {πο ῬαγΙοπ]αγ οχρταβΒίοΠ ἴῃ {ο 
ἰοχὺ εἰς αὐτὸν ἔκτισται; Ὀαὺ 81] αἰϊκο 
οπιποϊα{ο ὑπ 5απ1ο τα] ἴῃ ἀῑβοτοεπί 
{ογπηβ. Τὴ Ἐίετπα]  οΥα 15 0Π6 ροα 
οξύλο Ὀηπϊνουβε,α5 ΗΘ ας {ο βἰατίίης- 
ροϊπῦ. Τὸ πηαξδύ επ ἴῃ ππΙζγ, ἃ8 ἴὖ 
Ῥτοσεθᾶεᾶ {ποια πηϊύγ : απᾶ {Π6 εοπίτα 
οὗ {Π15 απ] 15 Οτῖε. ΤῊ. αχρτοβ- 
ΒΙΟΠ μὰ. πο Ῥατα]]ε], απά οοπ]ά Ἰαγο 
ἨΟΠΘ, 1Π {πο ΑΙοχαπάτίαη ΡΗΤΑΞΘΟΙΟΦΥ 
ἀνα ἀοοίτίπο. 

17. καὶ αὐτὸς κ.τ.λ.] ΄απα ΠΕ 15 
φε[ογο αἲῑ (]ιύπᾳς’: «οι. οἱ. η. 5ὃ 
πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγὼ εἰμὶ (πὰ 
Ρ6ΥΊαΡΒ 4180 γ11]. 24, 25, ΧΙ. 19). ΤῊΘ 
Ἱπρογ[οςῦ ἦν τηϊρῦ πᾶν βαυϊιοθὰ 
(εοπιρ. ἆοἱι. 1. 1), Ῥαῦ [η6 ργϑβϑηῦ ἔστιν 
ἀθοίανοβ ὑμπαῦ Οδ Ῥτο-εχἰδίοπσο ἰξ 

αἈβο]ιίο οχϊβίθποθ ΤΠο δγτος ΕΟΤΙΝ 

Ίσγο οογγαβροπάβ εχαοίΙγ {ο ἴῑιο ἐγὼ 
ΕἸΜΙ ἴῃ δὲ Φομη, απά 015 ασαἴτ 15 11π8- 
ἰταῖοά Ὦγ Εχοά. 1.14. ΤῊΘ γετΏ {]εγο- 
{οτο 15 ποῦ απ οπο]θίς, αὖ 5Ποι]ά Ῥο αο- 
οεηίπαίεά ἔστιν. ας Ραβαᾶ ο. Ειώιοηο. 
ἵν (1. Ρ. 204) ὁ ἀπόστολος εἰπών, Πάντα 
δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, ὤφειλεν 
εἰπεῖν, Καὶ αὐτὸς ἐγένετο πρὸ πάντων, 
εἰπὼν δέ, Καὶ αὐτὸς ἔστι πρὸ πάντων, 
ἔδειξε τὸν μὲν ἀεὶ ὄντα τὴν δὲ κτίσιν 
γενομένην. ΤΠ6 αὐτός 15 38 ΠΟΘΘΒΒΑΓΥ 
{ου ἴπθ σομηρ]ούθηθββ οἳ ο πηθϑῃΐηρ,, 
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συνεστΉκεν. 

ἃ5 ὕΠ6 ἔστιν. ΤῊΘ οπο επιρ]αβίζο8 {ιο 
»ρογϑβοπαζίμ, 38 ὍΘ οὔ]ιος ἀθο]αταοΒ ἴπο 
»γο-6αδίογιοθ. ΒῸΣ 05 επωρηαϊίο αἰ- 
τός 866 αραϊη ΥΟΥ. 15; οοπιρ. ΗρΙοΡ. 
11. 14, 1ν. 10, 11, 1 οι. Ἡ. 2, απᾶ ϱ8Ρ. 
Ἰμεν. χὶσ. 15 καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ...καὶ 
αὐτὸς πατεῖ. ΤΠ6 οὐχ Ιπίετργοείαίοι 
ηοἷι οχρ]αίη5 πρὸ πάντων οἳ βαροτ]- 
ου γ ἵη ταπῖς απἀ ποῦ οὗ ῬτίοτΙ ἵη 
6ππο, 18 απύσπαΡ]θ {ου Β6Υ6ΓαΙ ΥΘΑΒΟΠΒ. 
(1) Τ18 πγοα]ά πιοϑῦ παζατα]Ιγ Ὀ6 ος- 
Ῥτθββοά οὐ]ιουνγῖδο ἵπ Ρ1011οα]]απςπαρςα, 
358 ἐπὶ πάντων (6.5. Ἠοπῃ. ΙΧ. 5, ΒΡΗ. ἵν. 
6), ος ὑπὲρ πάντα (Βρῃ. 1. 22), ΟΥ ὑπερ- 
άνω πάντων (ΕΡΙ. 1. 21, ἵν. 1Ο). (2) 
ΤῊ ΚΟΥ {ο έἶιο Ιπίοτρτεία[ίοη 18 σΊν θη 
ὈΥ ιο ἃμδοροιβ πογάςδ ἴῃ ιο ο0π- 
ἰοχί, 65Ρ. πρωτότοκος, ΤΥ. 15, 18. (3) 
Νούμίης αλοτυ οἵ 05 ἀεο]αταθίοι οἵ 
αὐφο]αίο ργο-οχἰδίοπορ σου Ὄο αἆθ- 
αιαπίο {ο Ἱπίγοάιςεϱ {ιο βαεπιοηί 
γἨ]ο]ι Γ0110ΥΥΒ, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 
συνέστηκεν. 

πρὸ πάντων] “δφΐογο αἰΐ (προ Τὰ 
ιο Ἰμαθη 16 να ἰταπε]αίοά “ απύο 
ΟΠΙΠΘΡ/ 1.6, 41ΥΟΠΟΒ, ἀοπαΙπαίοηος, εἴο.; 
ἅμα 8ο Του] αἄν. ζαγο. Υ. 19 
ἑῴποπιοάο Θηΐη απἴο ΟΠΊΠΘΒ, 51 ΠΟΠ 
Ἀπζο οἵη ἢ ΘὨΩποπιοάο απίο οπιπῖα, 

Βἱ ΠΟΠ Ῥγϊπιοσοπή ας οοπά{οπίς 1 Βιΐ 
ὑπ6 πεπίθυ τὰ πάντα, δἰαπαῖης ἴῃ ιο 
οοπίοσί Ῥοΐοτο απά αἴδοι, τοαἈΙγο8 ἴ]ο 
πειίογ ΠΟΘ 8150. 

συνέστηκεν) “Λοϊα ἐοσοί 6 γ7,, σο ἢ 1676." 
ΗΘ 15 ὑπὸ ρυϊποῖρ!ο οἵ οομοδῖοη ἴῃ ἴ]ιο 
πηΐγουβθθ. Ἠο ΙΠΙΡΓΘΞΣΟΣ ΠΡοΠ οΥθα θη 
ὑπαῦ απΙ(Υ απά ΒΟ] 1 Ὁ γΒ]Οἢ ΤπαΚοΒ 
16 ἃ ΟΒΙΙΟΡ ἰπδίθαα οἵ ἃ 6Ἴαο5. Έλις 
(ο ἰακο οπο Ιπβίαπος) ο αοὐίοη οὗ 
στανΙ(α[ίοη, ὙΥΠΙΟΠ ἸκοερδΙπ ὑλμοῖγ ρ]ασοβ 
ὑμῖηρ8 Εχοά απἀ τερι]αίθΒ ἴ]ο τηὸ- 
61ομβ οὗ πσβ ΠΙογΙΗΡ, 18 απ. ΘΧΡΓΟΒ- 
βίοι οἵ Πἱ5 παϊπᾶ. π]αχ]γ ἴῃ Ηεῦ. 
1. 3 Ομυῖδῦ ιο ΤΙΟΡῸΒ 18 ἀοβοτῖιροά ἃ8 
Φέρων τὰ πάντα (ιδία ιο Ὁπί- 
ΝΟΙΑΘ) τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
Ἠοτο αραῖπ ὑπὸ Ολτίδίίαπ ΑΡροβί]ο8 
ποοθρύ ἴλο Ἰαησαασο οἵ Αἰοχαπάγίαη 
Ψυάαΐδιη, συ ΐοῖ ἀθβουῖ 5. ιο ΠΠΟΡῸΒ 
38 {ο δεσμὸς οἵ {π6 Ὀπίνοτβο; 6.5. 
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καὶ αὐτὸς ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώ- 

ΤΠΙο ἄο ᾿γῳΐμφ. 2ο (1. Ρ. 562) ὅ τε 
γὰρ τοῦ ὄντος λόγος δεσμὸς ὧν τῶν 
ἁπάντωγ...καὶ συνέχει τὰ µέρη πάντα 
καὶ σφίγγει καὶ κωλύει αὐτὰ διαλύεσθαι 
καὶ διαρτᾶσθαι, ἄο ἢΕἰαπί. 2 (1. Ῥ. 331) 
συνάγων τὰ μέρη πάντα καὶ σφίγγων' 
δεσμὸν γὰρ αὐτὸν ἄρρηκτον τοῦ παντὸς 
ὁ γεννήσας ἐποίει πατήρ, ()ιε8 767). εἴτ. 
/61. 38 (1. Ρ. 507) λόγῳ σφίγγεται θείῳ" 
κόλλα γάρ ἐστι καὶ δεσμὸς οὗτος τὰ 
πάντα τῆς οὐσίας ἐκπεπληρωκώς : ἃπὰ 
{οΥ ὑπ6 ποσὰ 1561} 5εο Θ)1ἱ5 ΕΥ. αἰἶο. 
Λογ. 12 (1. Ρ. 481) συνέστηκε καὶ ζω- 
πυρεῖται προνοίᾳ Θεοῦ, Ο]εια. Βνοπι. 27 
ἐν λόγῳ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ συνε- 
στήσατο τὰ πάντα. ἴπ ἴ]ιο Β4Π16 60ΙΙ- 
ΠοΣΙΟΠ σύγκειται 15 αδεᾶ, Βοο]α5. ΧΠΠ. 
26. Τ]μο ϊπάϊσοος {ο Ρ]αΐο ἃπα Αὐϊβϑύοί!θ 
ΑΠΗΡΙΥ Π]ακίταίο Ε]]5 86 οὗ συνέστηκεν. 
ΤΠϊ5 πιοᾶθ οὗ αχρτθβδίοη 35 ΟΟΙΠΙΙΠΟΠ 
πΙθ Όλο Μύοίο8 8180. 

18. “Απᾷ ποῦ οπ]ψ ἆοε Πο Βοϊὰ 
Ες Ροβίέίοπ οἵ αὈδο]αζο Ῥγιογϊὐγ απά 
βογογαϊσηίγ ΟΥΘΥ πο Ὀπίνουςο--- ἢ 
παζαγα] ογοαΒίοη. Ἠο βίμπαβ αἱδο ἴῃ 
ὑπὸ ΑΒ4ΠΙΟ το]αβίοπ {ο ὕπο ΟΜατο]ι--- 
Πιο πουν βρ]τ]θαα] ογοαθίοη. Πο 15 108 
Ἰουά, πᾷ 16 15 Ηἰβ Ῥοάγ. 15 15 ΗΒ 
Ῥτγογοσαύϊνο, Ὀθοαιβο ΗΘ 15. ο ΒΟ 00 
απά ὑπο Ὀοσίηπίης οἳ 105. Ππἴρ, Ῥοῖης 
ὑπὸ Εἰτρδί-Όογα {οπι πο ἆθαά. πας 
ἴῃ 811 Οήπσς---ἵη πο ερπϊζαα] οτάογ 8 
ἴπ {πο πααγα]---ίπ ὑπ ΟΠάΤΟἩ 5 ἴῃ 
Όιο Ὑοτιά-- Ἠο 18 Γουπά {ο Ἰαγο {80 
Ργο-οιπῖηθηορ.᾽ 

Τ]ο οἰογναίηπσ Ἱπβασποο οὗ ὑΠ185 
ἐοπο]ίης οἩ ὑπ6 ομοϊοθϑῦ βρἰγ65 οὗ ιο 
εαραροβίο]ο α5ο Μ1] Ὄο 86ο [γοπι 
ἃ ποΡΙθ Ῥαβδασο ἵηπ ο πορ]οδύ οἵ 
ΘΕ Ομτίρίαα νήθίηρς, ΕΠρὶκί. αὐ 
Πίοφπ. ὃ 7 τὸν λόγον τὸν ἅγιον...ἂν- 
θρώποις ἐνίδρυσε...οὐ, καθάπερ ἄν τις 
εἰκάσειεν, ἀνθρώποις ὑπηρέτην τινὰ πέµ- 
ψας ἢ ἄγγελον ἢ ἄρχοντα ἤ τινα τῶν 
διεπόντων τὰ ἐπίγεια ἤ τινα τῶν πεπισ- 
τευµένων τὰς ἐν οὐρανοῖς διοικήσεις, ἀλλ᾽ 
αὐτὸν τὸν τεχνίτην καὶ δημιουργὸν τῶν 
ὅλων...ᾧ πάντα διατέτακται καὶ διώρισ- 
ται καὶ ὑποτέτακται, οὐρανοὶ καὶ τὰ εν 
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ματος, τῆς ἐκκλησίας" 

τοῖς οὐρανοῖς, γῆ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ κ.τ.λ. 
Φορ ὑΠ6 γ]ιοἰο οοηΐοχῦ. 

καὶ αὐτός] “απὸ 16) τεροαίαᾶ ἔγοπι 
6 Ῥτεσθαϊης Υου»θ, {ο επιρμαβίζο πο 
14εηΜ10γ οἵ πο ΒΘΓΒΟΠ πο ππ]{θς ἴῃ 
Ἠ1πιβε]{ ᾖλοδο ῬγοτοβαίΊνοβ: 590 0Ἠ 
νο, 17, απᾶ ΟΟΠΙΡ. Υ6Υ. 18 αὐτός, ΤΟΥ. 
19 δι αὐτοῦ. Τμο Οτεαίογ οἵ ο 
Ἠγοτ]ά 18 αἱβο πο Ἠεαά οὔ 11ο ΟΜΤΟΗ. 
Τ]εχο ἵβ πο Ῥ]Ηπά Ισπογαπςθ, Πο ἵπι- 
Ῥοετ{θοῦ ϱΥγπιρα{Ηγ, πο Ἰαἴεπῦ οοπβ1οἵ, ἴῃ 
ὕλο τε]αὐίοπ οἱ {1ο ἀσπιαχρίο ΡΟΥΘ 
το ἴμο (οβρεΙ ἀἱβρεπβαδίοῃ, 38 ἴμο 
Ἠογαβίσα] ἔθασίιοτβ Ίετο ἀἱβροδοά ο0Ἡ- 
ΒΟΙΟΙΙΒΙΥ ΟΥ̓Ά πποοηβοΙοαβΙγ {ο 488ΙΠΙΟ 
(596 4ὔογο, Ρ. 99 84.; ἢ. τοῦ 8ᾳ.), Ρα 
Αη αρβο]αίθ υαπΙ0γ οἵ οπἱρίη. 
ἡ κεφαλή] "έλα )ιοαᾶ, ὑπο Ἱπβρίτίης, 

τα/πς, σιάΐπς, οοπιρ]ηίης, ΒαβθαἰπΙης 
Ῥούπετ, ὑ]ο πιαἰπβρτίηςσ οἵ 15. δούϊ γι, 
ὑμ0 οεηίτο οἳ 168 ταπΙγ, απά πο βθαῦ 
οὗ 105 Ηΐα. [ἢ Π]8 οατ]ῖογ αρἰδί]θβ ἴ]α 
το]αΙοΏΒ οὗ ἔπο ΟΠτοἩ {ο ΟἨτῖβῦ ατα 
ἀεβογ]ρεά απάθγ {ο 5816 ἵπιαρο (1 
ος. χα. 12---27;: οοπίρ. Υἱ. 15, Χ. 17, 
Ώοια. χὶϊ. 4 8ᾳ.); Ῥαίυ πο Αγροβί]ο 
ὕιογο {α]κορ ἃ8. [18 βἰατῖπσ-ροϊπό ο 
γατῖοιβ {απούίοπς ΟΕ {119 ΠΙΟΠΙΡΟΤΑ, ἀπά 
ποῦ, 5 Ιπ ἴμαςο Ἰαΐεγ ορβδ]θβ, ἴ]ιο 
οπρ]πα ης απᾶ οοπίτοΗΠς Ῥούπογ οἵ 
ἐμ Ἠθαά. Όοπιρ. Ἱ. 24, Π. 19, ΕΡρΙ. 
1 22 Β0., Ἱ]. 16, ἵν. 4, 12, 1 5 84., Υ. 23, 39. 

τῆς ἐκκλησίας] ἵπ αΡροβίοη ἢ 
τοῦ σώματος : Θ01ΗΡ. Ἱ. 24 τοῦ σώματος 
αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, ΒΡΗ. 1. 23. 

ἀρχή] {6 ογἱφίπ, {ο Ὀογίππίιφ. 
Τ]ιο στπι 15 Ἠθτο αρρ]εά {ο πο Τπ- 
οαγπαίο ΟΠ ἴῃ τε]αοτπ {ο ἴ]α 
Οµατο]ι, Ῥοσααβο 16 18. αρρ]ίσαῦ]ο {ο 
ὑπ6 Ἐθενπα] ον ἴῃ τοἰαθῖοη {ο {116 
Ὀηπίνοτεο, ον. 111. 14 ἡ ἀρχὴ τῆς κτί- 
σεως τοῦ Θεοῦ. Τ1ο ρατα]]ο]ῖεπι οἵ ὕΠ 0 
ὕνγο τε]αθΙοΏΒ 15 Κερύ ἴῃ νῖοιυ {γοιρ]ι- 
οα0. ΤῊ ποτά ἀρχή Ίιθγο ΙΠγΥο]νοβ 
Όπνο 1688: (1) ΕτΙογΙϐγ ἴῃ πιο: ΟἨν]ςύ 
ΑΒ ὑπο ἢγβύτ- αἱ οὗ ιο ἀθαά, ἀπαρχή 
(1 Οοτ. αγ. 20, 23): (2) Οὐὶριπαύϊπρ 
Ῥοψος; ΟΙγ]βέ τὰ 4180 ιο βοατζθ οὗ 
Η{α, Δοίς ΠΠ. 14 ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς; 
9οπιρ. Δοίβ τ. 41, ΗΘ}. 11. το. ἩἨο ἴ8 
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ὃς ἐστιν ἀρχή; 
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πρωτότοκος 

ποῦ πΙςγαΙγ {πο γμγήηοϊρίιηιν 1 πιοί- 
ἰαίισι Ῥαῦ πο ϱγὐπορίιώπι η οί- 
ίαπςβ (90 ΊτεποἩ {ρὶδίζο {ο ἰ]ιέό 
60ο 6/πιγο]ιος ϱ. 153 4.). Ἠο τοβδο 
Πτβῦ {τοιη 6ο ἆθαά, ὑπαῦ οί]ιουΒ παῖσ]ιέ 
1186 {Πτοαρ] Ἠ πη. 
Ίο ποιὰ ἀρχή, Ἰϊκο πρώτος (860 

ιο ποῦθ ου ΡΗΙΙ. 1. 5), Ῥείΐησ αὐκο]αίο 
ἴῃ 1{βε]{, ἆοοβ ποῦ τοφ ατα ὑπ6 ἀθβηῖίο 
ατῦϊο]θ. Τπάοοᾶ ιο ατίο]ο 18 πιοβί 
6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οιηϊσθθὰ ν]εγο ἀρχή Ο6ΟΙΙΥΒ 
88 ἃ Ῥγθαϊοαΐθ, 88. γη] αρρεατ Γοπι 
ΒΟΥΟΓΑ] ΟΧαΠΙΡΙΘΒ {ο 6 σαϊπογαεὰ [γοπι 
ιο οσἰταοία ἵπ ΡΙαὖ. 7707. Ρ. 875 κα., 
ΜΒίοΡ. {7ο]. 9//Α. 1. το. 1254. Οοππρ..ἱ8Ο 
Αγὶβίοῦ. 0761. κ. 7, Ῥ. 1964, τὸ θεῖον... 
ἂν εἴη πρώτη καὶ κυριωτάτη ἀρχή, Οπαἱ38 
ἴῃ Βίου. Σο]. λιγο. 1. 2. 39 αὐτὸς γὰρ 
[Θεὸς] ἀρχὰ καὶ πρᾶτον, Ταϊίαπ. αὐ 
αγώο. 4 Θεὸς...µόνος ἄναρχος ὧν καὶ 
αὐτὸς ὑπάρχων τῶν ὅλων ἀρχή, ΟΊοι. 
ΑΙοσ. δίγοπα. ἵν. 25, Ὁ. 638, ὁ Θεὸς δὲ 
ἄναρχος, ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελής, ἀρχῆς 
ποιητικός, Μοίμοάᾶ. ἄο Ογεαί. 3 (ρ. τοο, 
ος. 7818) πάσης ἀρετῆς ἀρχὴν καὶ πη- 
γὴν ... ἡγῇ τὸν Θεόν, Ρβθιάο- ΡΙΟΗΥΑ 
ἄν ο. Υοπι. γ. ὃ 6 ἀ ἀρχὴ γάρ ἐστι τῶν 
ὄντων, ν ΙΟ πάντων οὖν ἀρχὴ καὶ τελευ- 

τὴ τῶν ὄντων ὁ προών. 

ΤῊ ὑεχύ 18 τονᾶ τ] {π0 ἀαβηϊίο 
αγὐΙοἱ6, ἡ ἀρχή, ἴῃ οΠ6 ΟἿ νο οχοε]- 
Ἰοπῦ φαύμου 165 αὖ Ἰεαδῦ; Ῥιαέ {πὸ οἳ- 
γΙοιβ πιοῖνο π]ΙοἩ ποιά Ἰειά ἃ 
ΒΟΓΙΌΘ {ο αἴπι αὖ στοαίεγ ἀἰδαάποίποββ 
ΤΘΙάΔΘΤΡ ἴμο γοαᾶῖης Βα ΒΡΙΟΙΟ ΙΒ. 

πρωτότοκος] Οοππρ. Βεγ. 1. 5 ὁ πρω- 
τότοκος τών νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τών 
βασιλέων τῆς γῆς. ἨΗ15 τοαδιγγθςβίοἩ 
{γοΠΙ ιο ἀεαά Ἱ ΗΙβ {{{16 {ο ἴιαο 
ἨεαάβμΙρ οἵ ὑπ ΟΠΙΤΟΗ: Του ιο 
Ρουθ οἵ ΗΒ ταριγτοσβίοι Ἰ (ΓΗ. 11 
10) 18 ἐπ6 {ο οἵ πὸ ματι. ὅπ} 
Ραββασες 85. (εῃ. χΗΣ. 3, Ὠοιί. χχὶ. 17, 
π/ΊΟΓΟ {]ιθ πρωτότοκος 18 οπ]εᾷ ἀρχὴ 
τέκνων απᾶ Απροτίος Ῥτϊνήεςσεβ 816 
οἸαίπασά {οΥ Ἠ1πΠι 8 5α6Ἡ, ππαβῦ ΠΘΟΘ8- 
βαγΙ]Υ Ὦο οπΙγ ΥΘΙῪ Γαἶπό απά ραγῖα] 
Π]αβίγαίοπς οἵ {πο σοοπποχίοη Ῥούγγεθη 
ἀρχὴ απά πρωτότοκος Ἰθγο, ΨΠοΓΘ ἴ]ιο 
βιυ]οσί-πιαζέου απιά υπο ν/]ο]ο οοπεχί 



156 ΕΡΙΡΤΗΓΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝΒ, Π. 1ο 

-- ΄- . / ΄σ ᾿ ᾿ 

ἐκ των νεκρων» ινα γενῆται ἐν πασιν αυτος πρωτεύων" 
«“ 3 3 - ΟΝ - λ ᾿ ΄ 

ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆ- 

Ῥοϊηῦ {ο ἃ [116 πιοαπῖησ οἵ {πο το 8. 
Μο ψογά8 πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν 
ΒΟΥΘ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠα {0 πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως ΥΕΥ. 15, 580 ὑπαῦ {Π6 ραγα]]ο]ἴδηι 
Ὀούπθομ Ομτ]βίς τε]αξίοης {ο {μα ὕπ|- 
Υ6Υ3Θ απά {ο ο Οατοῖι 16 ὑτπι8 οἱη- 
ῬΠαβΙζοά. 

ἵνα γένηται κ.τ.λ.) ΑΒ. Ηο τς ἢγϑβὺ 
ἢ τοβρθοῦ {ο ο Ὀπίνογεο, 5ο 16 
γ/α8 ογάαῖπεᾶ ὑπαὺ Ἠο εΠοιι]ά Φεσογιθ 
Βγρί γη ταβρεοῦ {ο ἴλο ΟΠΙτο 38 
πο]. ΈΤ]ο γένηται Ἰ6γθ αΠΡΜΟΙΡ ἴῃ α 
ΙΠΑΏἨΘΥ {0 Π6 ἔστιν οὗ τογ. 17. ΤῊ 
ἔστιν πα γένηται ἃ16 οοπίταβθεᾶ 38 
ἴπο Δοβοϊαΐθ Ῥοίπρ απᾶ {ο Πἱξίο- 
τ]σα] πια {εβία[ίοη. ΤῊΘ τε]αίίοη Ὀςδ- 
ὤνεοῃ Ομγ]βς μοδαβῃϊρ οἵ πο Ὁπι- 
νογβο Ὦγ υΙτίαε οἵ ΗΙ8 Ἐνετπα] (οἆ- 
Ἠουά απά ἨΗ18 Ποαάδ]Ιρ οἵ ιο ΟάΥΟΙ 
ὈΥ τἰτίιο οἵ Ηἰβ Ἰποατπαοη απά 
Ῥαββίοτπ απᾶ Ἠοαβιτγεοβίοι 18. 80ΠΙΘ- 
ναί αἰπαή]ασ]γ τορχοκομέρὰ ἴῃ ΡΜ. 1], 
684. ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων.. «μορφὴν 
δούλου λαβών.. “γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 
θανάτου...διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύ- 
ψωσεν κ.τ.λ. 

ἐν πᾶσιν) “ἴηι, αἰΐ {]ἱπᾷΣ, ποῦ ἵπ με 
0πίνειδο οπΙγ Ῥαῦ ἴῃ πο ΟΠάΥΟΗ 
4180. Καὶ γάρ, τος Τπευάοτεί, ὡς 
Θεός, πρὸ πάντων ἐστὶ καὶ σὺν τῷ πατρί 
ἐστι, καὶ ὡς ἄνθρωπος, πρωτότοκος ἐκ 
τῶν νεκρῶν καὶ τοῦ σώματος κεφαλή. 
Τ]παΒ ἐν πᾶσιν 18 πειθετ Πα ποῦ Ἠ]α8- 
οπ]1πθ, α5 16 15 ΒΟΠΙΕὕΙΠΙΘΡ {ακοῃ. Ε- 
ύιοτ. οοηβίτασοι 18 σταππαὔΙσα]]γ 
οοττοοῖ, θαῦ ὑπ οοπθεχύ ροϊπίβ {ο {πο 
[Οὐ ΟΣ Ἱπίθγργοίαθίοη Ἰεγο; απά 08 
15 0ο ϱΟΠΙΠΙΟΠ 186 οὗ ἐν πᾶσιν, 8. 6. 
Π, τὰ} ΒρΗ. 1. 23, ἘΠῚ: ἵν. 12. Έον 
ιο ποπίογ οοππρατο ΡΕ]αῦ. 2707. Ῥ. 9 
σπεύδοντες τοὺς παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον 
πρωτεῦσαι Όπ {πο οἴπει παπᾶ ἴῃ 
[Ὀειιοβί].] «4πιαί. Ῥ. 1416 κράτιστον 
εἶναι τὸ πρωτεύειν ἐν ἅπασι ὉΠ οοπίοχ 
ΒΊΙΟΥ5 ὑπαὺ ἅπασι 15 πιαβο]1πο. 

αὐτός] “ο ΙΠἴπιδείΓ’; 5οο ἴπο ποίο 
ΟΠ καὶ αὐτὸς ΔΌΟΥΘ. 

19, 2ο. "Απά {{|8 αρβο]αίθ ΒΙΡΤΟ- 

ΠΙΔΟΥ ἵδ ΗΒ, Ὀοσσαπβο Ι6 γαδ {ῃ6 
Ἐαίλογς σοοά ρίδαδατο ὑπαῦ ἵπ ἨΗίπα 
411 {Π6 ρ]επῖθαᾶο οἵ Γοϊςγ μου] Ἠαγο 
118 Ἠοπ1θ; Ῥεσααςθ Ηθ νυ ]]Π]θα ἐπτοασῃ 
Ἠ]πι {ο τεοοπςῖ]θ ἐπ6 Ὀπίνειβο οπςθ 
ΠΟΤΟ {ο ΗΙπιδε]Ε. Τὸ πα ἀοά ριγ- 
Ῥο5ο {ο οΠΏοοεῦ Ῥεαςθ απά ἨαΣΠΙΟΠΥ 
(ηχος ο Ῥ]ουά οὗ ΟΠτίςῦ5 οτ055, 
απά 5ο {ο τοδίοτο αἱ] ήπσς, γΥ]αίδο- 
εΥ6Υ απά ΥΊΙΕΓΕΦΟΕΥΕΥ {αγ Ὀ6, ψ6- 
ὕπ6 οἨ {Ππ6 οαγίἩ ος 1π ἴλθ Ἀθαγοθης. 

19. ὅτι ἐν αὐτῷ κ.τ.λ.] πο εὔετπα] 
Ἱπάνε]]ῖπς οἵ πο οἀλεαά ακρ]αῖηβ 
ὑπ Ἠεαάβ]μῖρ οἵ ο ΟΠατοΝ, ποὺ 1658 
Όιαπ. ιο ποι αβῃρ οὗ ο [πϊνουςο, 
ΤῊ τακιγτοούίοη οἵ ΟἨγῖβέ, Ἡ]ογΘὉΥ 
Ηρ Ῥοσαπῃθ ὑπ0 ἀρχὴ οὗ ο ΟΠατο]ι, 
γα {πο γϑϑαὶὺ οἵ απ ἴ]ια {οβῦΙπιοηγ {ο 
Ηἰβ ἀεΙγ; Ἐοπι. 1: 4 τοῦ ὁρισθέντος 
υἱοῦ Θεοῦ...ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν. 

εὐδόκησεν) 80. ὁ Θεός, ἴλθ ποπαῖπα- 
ἄνα Ῥεῖης ἀπάουβίοοα ; βθ0 που 
δ 11]. Ρ. 655 54ᾳ., ὃ Ἰχίν. Ρ. 735 Β8α.; 
ΕΟΠ1Ρ. «8168 1. 12 (ο τίσηί τοπ (πς), 
Ἱγ. 6. Ἠετο {Π|ὸ οπββίοἩ 18 {πθ ΠπουθΘ 
6357, Ώεοαιιβθ εὐδοκία, εὐδοκεῖν οἷο. (ΚΘ 
θέλημα), 8το αϑοα αὐδο]αίθ]γ οἳ αοα 5 
βοοᾶ Ῥιχροβο, 6.5. ΚΟ 1]. 14 ἐν ἀν- 
θρώποις εὐδοκίας (ΟΥ εὐδοκία), ΡΗΙΙ. 1]. 
13 ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας, Ο]6πῃ. Βοπι. ὃ 40 
πάντα τὰ γινόμενα ἐν εὐδοκήσει; 560 {ὑπ 
ποῦθ οἨ ΟΙ6Π1, Ώοπῃ. ὃ 2. ΕῸΓ ιο οκ- 
ΡΙΕΡΒΙΟΠ 6ΕΠΟΕΤΑΙΊΥ οοππρ. 2 Μαοο, χὶν. 
35 σύ, Κύριε, εὐδόκησας ναὸν τῆς σῆς 
κατασκηνώσεως ἐν ἡμῖν γενέσθαι. Τ]ο 
αἱὐεγπαί]νο 15 {ο οοηδἰἀευ πᾶν τὸ πλή- 
ρωμα Ῥεγβοπ]βεᾶ α8 ιο ποππαὔίνο ; 
ρα 16 15 ἀλΠου]έ {ο οοποεῖγο δῦ Ῥααἱ 
80 βΡροαἰάπς, πποτο οβροσῖα]]γ ἃ8 νηί]ι 
εὐδόκησεν Ῥογβοπίβοαθίοη που] ιις- 
σού ῬΡουβοπαΠϐγ. ΤῊὴΘ πλήρωμα Ἱῃ- 
ἀεεά ἵδ ρογδοπίπεά ἵπ Οσοι. Α]οχ. 
Σκυο, Τ]ευᾶ. 43 (Ρ. 979) συναινέσαντος 
καὶ τοῦ πληρώματος, ἃπα ἴῃ 116η. 1. 2. 
6 βουλῇ μιᾷ καὶ γνώμῃ τὸ πᾶν πλήρωμα 
τῶν αἰώνων κ.τ.λ., Ἱ. 12. 4 πᾶν τὸ πλή- 
ρωμα ηὐδόκησεν [δι αὐτοῦ δοξάσαι τὸν 
πατέρα]; Ὀὰπὺ ὑΠ6 ΡΗΓαΒΘΟΙΟΦΥ οἳ ἐδ 
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ο τς 

γα]οπάπίαπΒ, {ο πο] {65ο Ρα5βαςαΡ 
ΥΘί6Σ, οαηποῦ Ὧθ {αΚεη ἃ8 απ Ἱπάίσα- 
[ἴοι οἵ δύ Ῥατ]ᾳ πβασο, 5ἴποῬ {]αίγ γῖευν 
οἵ ο πλήρωμα ν/α8 ΨΊΙΟΙΙγ ἀῑποτεπῦ. 
Α τά Ἱπετρτείαίοη 15 {οαπά ἴῃ 
Του] πη αἄο. 'ήαγο. Υ. το, ΠΟ {ΓαΠ8- 
Ἰαύθβ ἐν αὐτῷ τη) δΠΙΟΙΙΡδο, ακίπρ ὁ 
Χριστὸς 35 {ιο ποιηϊπαύνθ {0 εὐδόκη- 
σεν: ἃπα {Π18 οοπβίγασξῖοι 18 {ο]]ονγοά 
ὮΥ ΒΟ0Π16 πιοᾶρτη ογΙθσ». ΕΒαΐ, θιοιρ]ι 
ογαιηπια ΟΠ] ῬοββῖρΙο, ἵδ οοπ{ΙβοΒ 
(ιο «θο]οΡγ οὗ {Πο Ῥᾶββασο Ἰογῤθ- 
168817. 

τὸ πλήρωμα] “ἐδ6 ϱ{επιιιᾶς, ἃ 196- 
εοσπἰφεἁ εομπῖσα] ἴθετπι ἴῃ ἴΠεοΙοςγΥ, 
ἀθποδίης {ιο {οὔαΗγ οὗ ο Ὠϊνίπο 
ΡΟΕΙΒ απά αὐ θαΐθβ ; οοπρ. Π. 9. 
5366. {πο ἀείασ]εᾶ ποίθ ΟΠ πλήρωμα. 
Οπ Όιο τε]αθίοῃ οὗ 08 βίαζεπιοπῦ {ο 
έπο ερεοπ]αίίοπ5 οἵ ο [4156 {θασ]ῇ- 
ΘΥΒ αὖ 00108865 5606 ἴμο Ἱπίγοάποαίίοη, 
Ῥρ. Ιοο, 11Ο. Αποζμοι Ιπίογργοία[ίοη, 
Ψ οχρΙαΙΠΒ τὸ πλήρωμα 38 τοίθγ- 
γΙπο {ο Όλο ΟΠΊΓΟἨ («οΠΙΡ. ΗΡΗ6Β. 1. 
22), ὕλοιρ]ι αἀορίεὰ ὈΥ 8εΥογα!] [αὐ 615, 
15 αηβιί(εὰ {ο πο οοπθοχύ απἀ Ἰαβ 
ποὐ]ήπσ {ο τοσοπηπιαιά 1. 

κατοικῆσαι) /8/ιομίά ᾖαῦο {ΐδ }67- 
μιαποηὲ αὐοᾶς ΤῊΘ γγοτὰ ΘΟ. 5 ἀραὶ 
ἴπ (Ἠθ 58 Π|6 ΟΟΠΠΕΣΙΟΗ, Ἡ. ο. Το 
ἴαϊβθ ἴθασμθγβ ῬτοΡαΡΙγψ, Ἰκο εῖτ 
Ἰαΐοτ οοαπθεγραγίΒ, πιαἰηζαῖπος ΟΠΙΥ ἃ 
ρατβα] απιά ὑχαπβίοηῦ οοπηοχίοη οἱ 6ο 
πλήρωμα ψῖλ Όιο Ποτά. Ἠσοποο δὲ 
Ρατ] ἀθο]αταβ ἵπ {εβο νο Ῥαβ5ας6Β 
ὑλαί 16 18 ποὺ ἃ παροικία Ὀαΐ ἃ κατοι- 
κία. Πο [πο ὙγογάΒ κατοικεῖν, παροι- 
κεῖν, οσοι ἴῃ {ιο Ἱχςκ 88 ἴ]μο οΟΤΗΠΙΟΠ 
χοπάρτίησς οἵ 30) απά "Ιλ τοβρεοί- 
ΙΥ6ΙΥ, απά ατο ἀἰδήηραϊθ]εά α5 {ιο 
ΦΕΥΛάΛΟΕΠΙ απᾶ πο ἐγαπείἰίογη; ο.5. 
«επ. Χχχν]. 44 (χχχυῖ. 1) κατῴκει δὲ 
Ἰακὼβ ἐν τῇ γῇ οὗ παρῴκησεν ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ ἐν γῇ Χαναάν (60Π1Ρ. Ηοβ. Χ. 5), 
ΡΒΙῸ ϑαον. 40. εί ζα. το (τ.Ρ. 170 Μ) ὁ 
τοῖς ἐγκυκλίοις μόνοις ἐπανέχων παροικεῖ 
σοφίᾳ, οὐ κατοικεῖ, ἄτες. Ναπ. Ογαί. 
χῖν (1. Ρ. 271 θα. Οα1]ατ) τίς τὴν κάτω 
σκηνὴν καὶ τὴν ἄνω πόλιν; τίς παροι- 
κίαν καὶ κατοικίαν; ΟΟΠΙΡ. Ογαί. νἱϊ 
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καὶ δι αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τα παντα εἰς 

(τ. Ρ. 200). 866 δἷξο ἴ]ο ποΐθϑ ο 
ἘΡἢ65. Π. 19, ἃπα οἩ ΟΊοπι. Ώοτη. 1. 

2ο. Τμο 14506 ἴθασ]ιαις αἰπιοά αὐ 
οβεοίῖης α ρα] τοοοποϊΠαδίοη Ὦο- 
Όπεεη ἄοά απά πιαπ (ΠτοιςΏ {Π6 1π- 
ἱεγροβῖδθίοτ οἵ αησε]]ςᾳ πιαάϊαίογΒ. Τ]ο 
ΑΡΟΒίέΙ6 βΡεαΚ8 οἵ απ΄ αρβο]αίο απιἀ 
οοπαρ]οίο τοοοποϊΠαξίοη οἵ ταπίνθγβα] 
παύιτο ο ἄοά, εβεεεά {τοις {Π6 
πιθΙαοη οἵ {ο Ιποαγπαίο Ἰογᾶ. 
ΤΉ πιοάΙαὔοχβ Ίγεγο Ιπα[εσίῖνα, Ὦο- 
6156 ἴΠεγ Ίετο ΠΟΘ᾽ ἨΙΠΙαΠ ΠΟΥ 
ἀνίπο. ΤΠ ἔτπο πιοάϊαίον της Ῥο 
Ῥοίμ Ἠπαπιαπ απά ἀἴνίπο, Τὸ νγὰᾶβ 
ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ ἰπαί ἵπ Ηΐπὶ 8}1 {Π9 ρ]επῖ- 
υπᾷο οὗ ο οἆμεαά βλοα]ά ἀπε]]. 
Τῦ νγἂϑ ΠΘΟΘΕΞΑΥΥ 4180 ὑμαῦ ΗΘ β]ιοπ]ά 
νο Ῥοῦπ Ιπίο ὑπ στοῦ] ἃπα α]οπ]ά 
ΒΙΤ6Υ ἃ5 ἃ Τη8}. 
δ αὐτοῦ] 1.6. τοῦ Χριστοῦ, ἃ5 α- 

ῬΘαΥΒ [ΓΟΠΙ ἴπο Ῥυθοθαϊηρ ἐν αὐτῷ, 
απἀ πο {ο]]οπήπσ διὰ τοῦ αἵματος 
τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι αὐτοῦ. 718 
οχργοββίοἩ δι) αὐτοῦ Ί88 Ῥδεῃ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
αρρ]ιεά {ο ιο Ετοϊποαγπαίο ΥΥ ογὰ ἴῃ 
το]αζίοη {ο πο Ὀπίνετςο (νετ. 16); 1ὑ 
15 ΠΟῪ πιϑθα οἵ {πο Ἰποαγπαίο ΝΥ ογὰ ἴῃ 
γο]αθίοπ {ο ιο ΟΠατολ. 

ἀποκαταλλάξαι) 50. εὐδόκησεν ὁ Θεός. 
Τ]ιο Ῥεγβοπα] Ῥτοποιη αὐτόν, Ἰηδίοιὰ 
οἵ {86 τοβοεχίνο ἑαυτόν, 15 πο τθα] οἳ- 
βίαο]ο {ο {118 παγ οἵ εοπποοῖπς {πο 
πογάβ (86ο ὑπ ποχύ ποίθ). Το α]- 
ἰογπαίῖνο σοῦ Ὄο {ο {ακο τὸ πλή- 
ρωμα 38 Ρογοθγηῖησ ἀποκαταλλάξαι, Ὀαύ 
{8185 πιοᾶς οἵ εχργεβείοη 18 ΠαΥ5] απά 
ΙΠΡΤΟΡαΡΙΘ. 
Το 58:16 ἆοαρ]ο οοπηροιπά ἀποκατ- 

αλλάσσειν 18 αβοᾶᾷ Ῥε]οῦγ, Υατ. 21 απιά 
ἨΡ]ιοβ. 11. τό, ἵπ ρ]ασθ οἵ 16 πβιια] κατ- 
αλλάσσειν. [ὖ πια Ῥο οοπιρατεὰ 
ΝΙ{] ἀποκατάστασις, ΑΟἴΒ Π1. 21. ΤοΥ- 
(α]απ, ατσιίης αφαἰηδῦ ο ἀπα]δπα 
οὗ Ματοίοη 0 πιαϊηαϊπεά απ απία- 
σοπΙςηι Ῥείπεεη {ια ἀεπιῖατσε απα {Π6 
Οπϊαί, 1475 ΒίΤ6ΞΒ οἩἨ {έἶπο ἑοπιροιπά, 
αἄο. αγο. ν. το ΄᾿οοπιοἰ[ίαγῖ εκίταηθο 
Ῥοββαπί, γοζοπιοἰζίαγζ Ὑετο ποῦ ἃ] 
απαπ 500. Το πογά ἁποκαταλλάσ- 
σειν ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑΒ {0 ἀπηλλοτριωμένους 
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αὐτον, ειρηνοποιησα» οια του αιμµατος του σταυρου 
΄σ 3 ᾽ «ν »" λ - -- ᾽ - 

αὐτοῦ, δι αὐτοῦ εἴτε τα ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς 
Ἢ -- 41 Δ ε ΄- Δ / 3 / λ 

οὐρανοῖς, "και ὑμᾶς ποτε Όντας ἀπηλλοτριωμένους και 

ΠΟΘ δὰ ἵπ Ἐρ]λος. 11. τ6, Ἱπιρ]γίης ἃ 
γοδΗἱἐι{ΐοπ {ο ἃ βἰαΐθ {οτι ΠΙΕΙ] ΠΥ 
μα {α]6η, οἱ γλῖο γα ρούθ 8} 
Ειαῖτα, οὗ ΓΟΥ ΨΥΠΙΟἨ ὑΠΘῪ νεο ἀοδήπος. 
Φἰπηϊ]αχ]τ δῦ Απσιβίῖηο οἩ (αι. 1ν. 5 
ΤΟΙ κα ὑμπαὺ ἴλο γγογά αβεὰ οὔ ια 
υἱοθεσία ἵβ ποῦ αοζίφογθ (λαμβάνειν) 
Ραΐ 7εείμεγο (ἀπολαμβάνειν). Ἀ69 086 
ποίο {Ἠετο. 

τὰ πάντα] ΤῊΘ π]οἰο Ἰπίγογβο οὗ 
ἠήπσ, πηαίοτίαΙ α5 οι] ἃ8. αρἰγῖζαα], 
888} 6 τοδίογοᾶ {ο ἨαΤΠΙΟΠΥ τ] ἢ 
ἄοά. Ηον ἴα {118 γοβύογαϊίοπ οὗ 
απίνογκα] παίατο ΠΊΔΥ ὈΘ βαρ]οσίίνο, 88 
πνο]γοᾶ ἴῃ ο ομαπσεᾶ ΡρετοορϐίοηβΒ 
οὗ ππαη μὰ Ὀτοπσβί Ιπίο ἸαΓΠΙΟΠΣ 
ψ(Ἡ ἀοᾶ, ἀπ ΠΟΥ {47 16 ΠΙΑΥ Ἠαγο 4η 
ορ]οσίνο απά Ἱπάοραοπάθηί οχϊδίεισθ, 
Ὁ 6.6 γαίῃ {ο βροσπ]αζο, 

εἰς αὐτόν] “0 Πίηι, 1.6. “ἴἢο Ππι- 
501 Ίο τοοοποϊΠαθίοπ 18 ΔΙᾺ 8 
τοργαβοπίοᾶ ἃ5 πιαᾶθ {ο ο Εαΐμον. 
Τ]ιο ΤΘΟΟΠΟΙΙΘΙ 18 ΒΟΙ ΘΟ 685. ὅιο Εὰ- 
νου ἨΙπηβο]ξ (2 ον. ν. 18, 19 ἐκ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ 
διὰ Χριστοῦ...Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ), 8ΟΠΙΘΟΙΠΙΘΒ ιο 
βου (Ἐρῃοβ. Ἡ. 16: εοπιρ. ἨοΠ]. ν. 
Το, 11). ἘἩκοσ]]οιπῦ ΤΘΔΡΟΠΒ ΔΥῸ ϱἴΥΘη 
(Ρ]οο]ς 1Πεῦγ. τι. Ρ. 69, Δ. Βαυῤίπηδηῃ 
(«γαπιπι. Ῥ. 97) {ον Βαρροβίπς (ναί ἴ]ιο 
τοβοχίνο ῬΥΟΠΟΙΠ ἑαυτοῦ οἵο. 18 ΠΘΥ͂ΘΥ 
οοπίγαοίθα ΙΠἴΟ αὑτοῦ οὔο. ἵπ {πο 
ατοοὶς Ῥοδίαπιθηῦ. Βαῦ αὖ ἴἶιο 816 
{ϊπιθ 16 15 χαϊῦθ οἴθαν ὑπμαὺ ὑπ ΟὈ] Ια 6 
63865 οἱ {Π6 Ῥογβοπα] ΡΓΟΠΟΙΠ αὐτός 3γθ 
λογο αβθοά Υο6ΥΥ ναί, απά ἴῃ 63868 
πθγο πο βλοπ]ά οοπΙπΙΟΠΙΥ Επτά ο 
γοβοχίνο Ρτοποιη ἴῃ ο]αβδίοα] ἀπ ΠΟ ΥΒ : 
6. 5. ΕΡΙιοβ. Ἱ. 4, 5 ἐξελέξατο ἡμᾶς... 
εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον 

αὐτοῦ...προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν. Ἀεθ 

η]κο {π6 Ιπβίαπςθβ σΊνοη ἵπ Α. Βπῦ- 

ΠΙΑΠΣ Ῥ. 98. Τὸ ποι] βοοπι Ιπάροά 

ἐιαῦ αὐτοῦ οἴο. Δ ὈΘ πβοά {0Υ έαυ- 

τοῦ οἷο. ἵπ αἰπιοβί 676ΥΥ οοπηοχίοη, 
οχοορύ π]ιογο 16 18 ἴμο ἀῑτεοῦ ορ]εοί 
οὗ {Π6 νου. 

εἰρηνοποιήσας)] ΤῊΘ ποτά ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ 
{86 ΙΧχ, Ῥτγου. χ. 1Ο, απᾶ ἵπ ΗΕΥΠΙΘΒ 
η Ρίου. εἰ. 49. ΙΙ. 45. ΤῊ 5)- 
βἰαηύίγο εἰρηνοποιός (386 Μαϊύ. ν. 9) 
ἰβ Γουιπᾶ 5ογοτα] πιο 1π οἸαδεῖσα] 
ΦΥΓΙ{ΘΥΒ. 

δ᾽ αὐτοῦ] πο ασίεγπα] Δα ΠΟΥ Υ 
{ογ απά αφαἰηςί ὕμ6 86. πονάς 15 ΠΘΆΥΪΥ 
ουοπ]γ Ῥα]αποοά: Ὀπὺ ἴπετο ποπ] 
οὐνίοπδΙγ 6 ἃ ἰοπάσπογ {ο το]οοῦ 
{6} ἃ βαρεγβποιΒ. ΤΠογ αγθ ἃ Τ6- 
5απηρίοπ οἵ ἴλο Ῥγονίοιβ δι αὐτοῦ. 
Του οἴ]χος οχαΠΙΡΙΘΒ 8566 Ἡ, 13 ὑμᾶς, 
Ἠοπι. ΠΠ. 23 καὶ αὐτοί, αἱ. Ἡ. 15, 16 
ἡμεῖς, ΕΡ]ι6β. 1. 13 ἐν ᾧ καί, 111. 1, 14 
τούτου χάριν, ἈΠθγο ΊΟΓάΒ ΔΙῸ Εἰπη- 
Ἰατ]γ τεροαίοᾶ {ο {]θ βακο οὗ οπιρ]ιαβίβ 
οἱ ἀἰβάποίηθρα. Τη 2 Ο0ο0Υ. χ. 7 ὕπο γ 6 
5. ἃ τεροῦΙ6]οη ΟΕ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 
ΠΟΥ ασαίπ 16 15 ΟΠ] θα ἴῃ ΒΕΥεγαΙ 
εχοσ]]επί αα{]ογ16168Β. 

21---23. ΄Απᾶ γοἴοο--γθ ἀοπίΙ]θβ--- 
ΓΘ Ἱπο]αάθά ἴῃ {πο ἴθγπας οὗ 08 
Ῥοασθ. [ἢ πιο ραβδί γο αά οβίγαησαἁ 
γοιγβο]νθΒ [τοπι ἀοά. ὙΎοαγ Ἠθατίς 
πθγο Ποβθ]ο {ο Ηίπα, γη]]ο γο ᾿ἰγϑα ο 
ἴῃ γοις. ον] ἀοοάβ. Βυὺ ποπ, ἴῃ 
Οµτίαὐς Ῥοάγ, ἴῃ ΟΠ ἰδ β Π6β] πγίο]ι 
ἀϊοᾶ οπ πο ΟΥ̓ΟΒΒ {ου τοι αἰοποπιθηζ, 
ο αγο τουοποῖ]οά {ο Ηίπι ασαῖῃ. Ἠο 
πἩ] ργοβοπύ γοι ἃ Πνίης βαοτίΠσθ, ΔΙ 
αοοορίαδἰο οβογῖης απῦο ΗΠ], ἔλθ 
{ποπι Ῥ]δπιίθ] απᾶά ορ 6ΥεΠ {ΤΟΠΙ 
οΘΠΒΙΥ6, ὑμαῦ γ6 πΙαΥ Βίαπᾶ {ιο Ῥίογο- 
Ἰησ ρἼαποο οἵ Ηϊπι ἨΊΟΒΘ ΒΟΥ ΠΥ 
πο ἀθίοεῦ οαπ θϑοᾶρθβ. Βυὺ 08 
ΟΠ οπΙγ ο, ο τοππαῖη ἴχαο {0 
γοαχ οἷά αἰ]οσίαποο, 1 ο Ἠο]ά {α5ύ 
(α8 1 ὑγαβῦ Το ατο Πο]άϊπς {450) ὮΥ ἴ]ο 
ἰοπολίπς οἵ ἘραρΗνκς, [ἢ ὑπ οἱῆσο οἵ 
γα [Αἰ 15. Ὀπ}10 οἩ 5011 Γοππάαβίοης 

απά ποῦ τοἈγθᾶᾷ ΘἈΥΘΙΘΒΒΙΥ οἩ {10 Βα 618, 

1 γο ΒΒ ποῦ ὙΟΙΙΈΘΙγΟΒ. ἴο ο 
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ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ 
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ἀποκατηλλάγητε "ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ 
21. νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν. 

88} 04. ΟΥ̓ βμακεη Ῥαῦ ταξδύ ΠΥΠΙΙΥ ΟΝ 
ιο Ἠορο νυ οἢ Ύο Ίιανο {οιπᾶ ἴῃ ο 
(ἄοβρε]-- ἴμα οπθ πΠίγουδα] ἹΠοΠαΠσο- 
016 (1οβΡο1, νψηιῖοἩ νὰ Ῥγου]αϊπιες {ο 
6Υ6τΥ ογοπίατο ππάςγ Πάν θη, οἵ νυ] 0 ἢ 
1 Ραπ], ἀπ Ου ΠΥ ἃ8 1 απι, νγὰβ ομ]]οά 
{ο Ῥο ἃ πη] βίου. 

21. ἀπηλλοτριωμένους] “65 γαωη θα, 
ποὺ ἀλλοτρίους, “5ἰγαΉ 76 78᾽; οοπιρ. 
ἘΡ]68. Π. 12, 1γ. 19. 8 ὑπὸ ποΐθ οῃ 
ἀποκαταλλάξαι, ΥΟΥ. 20. 

ἐχθρούς ΄/οδέῖο ἴο ἀοᾶ, ἃ5. πο 
ΘΟΠΒΘΟΈΌΘΠΟΘ οἵ ἀπηλλοτριωμένους, ποῦ 
ἐ/ιαίοΓιζ {ο ἀοά, 45 1ὖ 15. ίακεηπ ὮΥ 
ΒΟΠΊΘ. Πο αοίῖνο ταίπαν ἴλπαῃπ ἴμο 
ῬαββΊγο 56η86 οὗ ἐχθρούς 15 τοαυϊγοα 
ὮΥ ο οοπὐοχύ, νυ ]0}} (48 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἴῃ 
{μ6 Ναπ Τοδίαπιαπθ) βΡροαΚκ5 οἵ {π6 
ΒΙΠΠΘΙ ὯἃΒ τοροπεῖ]οᾶ {ο αοᾶ, ποῦ οἵ 
(4 88 τεοοπο]]εά {ο ὕΠ6 ΒΙΠΠΟΓ: 6ΟΠΙΡ. 
Ἠοπῃ. ν. 1Ο εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλ- 
λάγημεν τῷ Θεῷ κ.τ.λ. [Ὁ 15 πο τηϊπα 
οὗ τηδη, ποὺ {Π6 παπά οἵ οὐ, νΥσ]ι 
πηαδύ Ἱπάσγσο α οπαηρο, ὑπαῦ ἃ Υ0- 
ἘΠΙῸΝ ΤΠΑΥ ϱο οβεοίεά. 

τῇ διανοίᾳ] πι οι πιῖγια, πίοχιί. 
Ἐον ὑπο ἆαίίνο οἵ πο Ῥατί α[οσίοᾶ 
6ΟΊΊΡΑΥΟ ἨΡΙΘ8. ν. 15 ἐσκοτωμένοι τῇ 
διανοίᾳ, ]ωα]κο 1. 51 ὑπερηφάνους διανοίᾳ 
καρδίας αὐτῶν. 0 καρδίᾳ, καρδίαις, 
Μαμιί. ν. 8, ΧΙ. 29, Αοίβ νι. 51, 2 Ο0Υ. 
ἱκ. 7, 1 11688. Π,. 17; φρεσίν; 1 ΟὟΥ. 
Χἰν. 20. 

ἐν τοῖς ἔργοις κ.τ.λ.] “γι ἴῑια τηϊαβὺ 
οἱ, ὕπ ὍΠ6 Ῥογ{οΓΠΙαποΘ οὗ {οι οσο 
100Υ8): ἴ]ιθ ΒΊΠΘ 1186 οΓ {ο Ῥγεροβί- 
1ου 88 6. δ΄. 11. 23, ΙΤ. 2. 

νυν) Πστο, α5 [ΓΠοαπαπί]γ, νῦν 
(νυνί) αἀπαΙθα απ αοτ]δί, Ῥεσαιβο 16 ἆο- 
πούθβ ποῦ “αὖ ο Ῥγοδεπύ ιοπιοχιί 
Ῥαῦ “π΄ πο Ῥγοδεπί «ἱδροχιδαίίοπ, ἴ]ιο 
Ῥγοβεηίῦ ογάε; 977 ἐήπρκ’: οοπρ. 6.6. 
γον. 26, Ῥοπι. γ. 11, ΥΠ. 6, ΧΙ. 2ο, 31, 
νι. 26, ΒΡ]ιθβ. 11. 13, Π. 5, 2 Τϊπι, 1. 
πο. τ.ΡρειἹ το το αν. Ππ| 2} 
{Ποβο ΡαβΡασΘΒ {λογο 158. α ἀγοςῦ ο0Ι- 
ἰγαβῦ Ῥοαίποοη {πο οἱά ἀϊβροπβαίίοη 

απᾶ ο που’, ΠΟΥ οβροοϊαΙΙγ 885. α- 
Γοείῖης ιο το]αίίοη οἵ ἴλο οπίϊ]ος {ο 
αοα,. ΤῊ αοτῖκ 18 {οαπᾶ 8180 ἴῃ 
ΟἸαββίοαὶ νυ θυ 5, ΠΟΥ ἃ 5] Π}118}' 601- 
ὑγαδύ 18 Ἰηγο]γεᾶ; 6... ῬΙαῦο πι. 
103 Α πρὸ τοῦ, ὥσπερ λέγω, ἕν ἦμεν' 
νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ, 186215 αἷ6 (Ἴδογ.. 67. 20 τότε 
μὲν.. «νυνὶ δὲ... ἐβουλήθη. 

ἀποκατηλλάγητε] Πιο 1ΘΔΒΟΠΒ [Ὁ 
Ρτοίοττίης 0Πῖ5 τοπίης, {λοαρ]ι ὑπὸ 
ἀϊγεοί αππὐ]ογΙϐγ {οΥ 16 15 50 β]]σηί, αγο 
Ρῖνεη ἴθ ἴμο ἀοίασμοᾶ ποίο οἩπ {ΠῸ 
γατίοιβ τοαάΊπσΒ, Βαΐύ, π]λαί]ιοΥ ἀπο- 
κατηλλάγητε ΟΥ ἀποκατήλλαξεν Ὦο ΡΥ6- 
{ογγεᾶ, {πο οοπβίγασοῖοπ τοφιΙγος οχ- 
Ραπαθίοη. [ΠῚ ἀποκατήλλαξεν Ὀο α- 
ἀορίεά, 16 15 Ῥετμαρς Ῥοβύ {ο ἰτοαί 
δὲ 8 ἱπίτοάποῖης {ο αροἀοβῖβ, {πΠ6 
{οτοσοίπςσ ῬραγθιοΙρία] εἰααδο βογνίησ 38 
ὑπὸ ργοίαβῖα: ὁ 4 πιά οι, οι 6 ιζοΥο 
060 οἐδίγαπ(6ΙΙ... 116ἱ ποιο αν ᾖιο 
7οσοπιοϊ[οᾶ ἴθ ὙΠΙΟἩ ο.δο πο Βινς 
ὑμᾶς Μ1Π Ῥο ψογεγποᾶ ἀῑτοσί]γ Ὦ}γ ἀπο- 
κατήλλαξεν; 566 που 6γαπιπα. ὃ 111]. 
Ρ. 553. ΠῚ 18 εοηβίγαοῦῖοη ο αἀορίας, 
παραστῆσαι ὑμᾶς Μ01}} ἀἆαβοτῖρο ἴᾖιο το- 
Βπ]ό οἵ ἀποκατήλλαξεν, “80 38 ζο }76- 
οτι 1/01: Ὀαπὺ ὁ Θεὸς γη] 50] 6 ἴ]οα 
ΠΟΠΙΙΠΑΦΙΥΟ {ο ἀποκατήλλαξεν ὯΒ ἴῃ 
2 0ο0Υ. γ. 19. 1 οἩ ὕΠ6 οὗ παπᾶ 
ἀποκατηλλάγητε Ὀ6 {ακεῃ, 1ὖ 15 Ῥοεβύ {ο 
γοραγᾷ νυνὶ δὲ ἀποκατηλλάγητε 38 ἃ 
ἀἰτοεῦ Ιπάϊοαίνθ οἸαπβθο βιθβυαξοα 
{0Υ Π πιογο τορα]αγ ρατθοῖρ]α]. ΤΌΤ 
νυνὶ δὲ ἀποκαταλλαγέντας Τ0Υ ἴλμο 8616 
οὗ στοαίογ οπιρΗαβί8: 566 ἴ]ο Ποίο 0Ἠ 
ΥΟΥ. 26 τὸ ἀποκεκρυμμένον...νῦν δὲ ἐφα- 
νερώθη. ΤΠ ἰ]β 63896 παραστῆσαι ΨΙ] 
Ῥο. σονεγποά ἀἱγοσίΙγ ὮΥ εὐδόκησεν, 
απά γη] 1561 ϱονοτη ὑμᾶς πότε ὄντας 
κ.τ.λ., πο βοοοπᾶά ὑμᾶς Ῥείΐησ ἃ Υ6Ρ6- 
Φ61οη οὗ πο Ετεί; “πὰ Ίο τὔ)ιο 
006 106Υο οδίγαπῃεζ...Ὅιιέ πιοιῦ 16 ια 06 
Όεοπ γεοοποἰζοᾶ...ίο Ώγεδοπί γου, 1 
580, ᾖιοῦ/ αιά ιοἰ]ιοιαάί Οἰοπι[κλ Ἠου 
ἴπο τερομίοη οἵ ὑμᾶς, ΝΠΙΟΝ νγὰβ 
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τοῦ θανάτου [αὐτοῦ ], παραστησαι ὑμᾶς α γιους και ἅμω- 
/ / - ᾽ / 

μους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, "εί γε ἐπιμέ- 
αν / « -- 4 Δ 

νετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ µετα- 

ποοᾶαἆ {ο ἀῑδοπίαπο]ο {ο οοηβίγΙς- 
{1οἨ, 560 [μα ποίο ΟΠ δι αὐτοῦ ΝΟΥ. 

20. 
22. τῆς σαρκὸς αὐτοῦ] Τῦ Ἠα5 Ῥοδυπ β4ρ- 

Ροβθἆ ἐ]αῦ δύ Ῥαπ] δα ἀθα {π686 Ἡογᾷβ, 
γυΙοἩ αγο ονιἀσπϐ]γ επιρ]α(ίο, ταῦ ἃ 
Ρο]οπαίσα] αἶπι οἶθμοι; (1) Το οοπιραῦ 
ἀοοθέίπι. ΟΥ̓ ἐΠ15 {οτπι οἵ 6ΥΥΟΣ ἨΟΥΓ- 
ουογ έλατο 15 πο ἀῑτεοῦ ογιάσποο 011 ἃ 
βοπιαπ]αῦ αἴθ ἁπίο: οὐ (2) Το «οπη- 
Ῥαῦ ἃ [186 ερίταα]ῖσπι υπο] {οοῖς 
οὔ σπορ αὖ {πῸ ἀοοίτίπο οὗ απ αἰοπίπς 
βαογᾳσο. Ῥτό {ου {815 Ῥαχροβο {16γ 
ψοι]ά ποὺ ηαγο Ῥεεπ αἀθαιιαίο, Ώεσαιβο 
ποῦ οχρ]οΙέοποιςσἩ. Τό ΒΘΘΠῚΒ ΒΙΠΙΡΙΕΥ 
Οιογοίογθ {ο 5αΏβοβθ ὑπαῦ αγ Ίνεγο 
αἀάάσά {ος λαο βαΚκο οἵ στοαίεγ εἶεατ- 
Π685, {ο ἀϊδαπσαϊδῃ {πο παίατα] Ὀοᾶυγ 
οὔ ΟΙ] Ἰπίεπάεά Ίεγο [Γοπι ἴπο 
πιγβῖσα] Ὀοάγ πιοπθ]οπεά ]15ῦ αὔΏογο, 
νου. 18. Βἰππ]ατΙγ ἴῃ Ερῃο8. 11. 14 
ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ 8. τιβοά γαῦπου {απ 
ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, Ὀθοᾶιθθ σῶμα 
Οὐ 1π {π6 οοπίεχί (τον. 16) οἵ 
Ον] τηγϑύϊοαὶ Ὀοᾶγ. ΤῊΘ βΒαπιο 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠ, τὸ σῶμα τῆς σαρκός, ΜὙΠΙΟῊ 
πο Ἰαγο Ἰθγθ, ο6σΙΥ5 4180 Ῥο]ου, 1Ϊ. 
11, θαὺ νι ἃ ἀϊπεγοπύ οπιρ]αδί5 ἅμα 
πηθοπίησ. ΤΉΘΥΘ ο ΘΙ ΡΠ Β15. 15. Οἢ 
τὸ σῶμα, ὕπο οοπίγαβί Ἰγίῃπσ Ῥοίνοσι 
Όλο πιο]ο δοαψ απᾶ ἃ βἱηρ]ο πΟΜΙΟΕΥ 
(566 ἴμο ποίθ); ἩΠογθαβδ Ἠθγο τῆς σαρ- 
κὸς ἶ5 ο οπιρµαθίο ρατύ οἵ ὑπὸ οχ- 
ῬτδββίοἩ, {πο απθ]]λοδῖς Ῥοίης θύσῃ 
(ο ηιαΐογῖαϊ απᾶ {πΠ6 γεια. Οοπι- 
ΡαΥθ αἱβο Βσο]αβ. ΧχΙΗ. 16 ἄνθρωπος 
πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ. 

Μαχοῖοη οἱ υϊοὰ τῆς σαρκὸς 38 ἰη- 
οοηδίβύθηῦ γη 5 σίοννβ, ἃπα εςκ- 
Ῥ]αϊποᾶ ἐν τῷ σώματι ἴο πιθὰῃ {Π6 
Οπχομ. Ἠεποο ἴπο οομηθηῦ οἵ 
Του πη αὐτο. ἤαγο. ν. το, ΄αάφπο 
ΙΠ 60 ΘΟΙΡΟΙΌ, ἴῃ 41ο ΒΊΟΥ ρούαϊὑ ρου 
ΟΑΥΏΘΙΗ, ΠΙΟΥΙΙΙΗΝ δῦ, ΠΟΠ ῬΟΙ 60 0]6- 
βίη 8564 Ῥτορίου οοο]οδίατι, ΘΟΥΡῚΙΒ 
οοπαπηπίαπάο Ῥγο ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ, ΘΔ Π816 ΡΥῸ 
ΒΡΙΓᾺ}1.᾽ 

παραστῆσαι] 1 π6 οοπβίγιοίϊοη 
ΒΟ. 1 Ἰανο αἀορίεᾶ Ῥο οουτεοῦ, {15 
18 Βα] οἵ ἀοά ΠΗἰπιβα]ξ, ἃ5 ἴῃ 2 Όο0Υ. 
ἷγ. 14 ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ 
ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστή- 
σει σὺν ὑμῖν. ΤῊΪΒ οοπδπιιοβῖοη Β6ΘΙΙΒ 
ἴῃ α]] τοδρεοῦς Ῥγεί[εταβ]θ {ο οοπποςί- 
ἵπσ παραστῆσαι ἀῑτεοί]ψ τ ἀποκα- 
τηλλάγητε απᾶ Ἱπίειρτείίπς {πο του 8, 
« Υο Λαοο Όεοπι γεοοποϊζοᾶ 5ο ἐλαί γε 
βἠοιία Ώγεδεπέ 1/οιώ5ε[οες (ὑμᾶς)...0ε- 
ᾖ70γο Πίηι. ΤΗϊ5 Ἰασΐεν ἹπεεγργείαΙοπ 
Ιαμγθες {Πο καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας κ.τ.λ. 
πἰύηοαό ἃ σογογηπιοπ{, απά 1 σῖνος {ο 
ἴπο βοοοπᾶ ὑμᾶς ἃ τεβοχϊῖνο 5εἠβο (48 
1 ὑμᾶς αὐτοὺς ΟΥ ἑαυτούς), ἡ ΒΙΟΝ 18 αἲ 

Ιθαβδὺ Παγβδῃ. 
ἀμώμους] “εὐἱίμοιέ θοποκη, ταῖ]οΥ 

ὑμδῃ “εοτέλιοιέ θίαππο; ἵπ ὑπ ἸδπριιαρὉ 
οἵ πὸ Ναι ΤῬοβίαπιεπί; 566 ἐμ6 ποίε 
οη ἨΡρΗΘΒ. 1.4. [Ὁ 15 ἃ καοτῖβοῖα] γγοτᾶ, 
Ίο τέλειος, ὁλόκληρος, οἴο. 1ο τονο 
παριστάναι 8180 185 πιβρα οἵ Ργοβοπίίπς 
ἃ 5αογίῃοο ἴῃ ἨΟΠ]. ΧΙ. Ιπαραστῆσαι 
τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν 
κ.τ.λ., συν. χγἰ. 7 (ν. 1): σορ. ΓΘ 
11... 

ἀνεγκλήτους] ΑΠ αἄναπορ ἩΡοη ἀμώ- 
μους, “ἷπ ΨΝΗΟΠΙ ποὺ ΟΠΙΥ πο Ῥ]οπιϊδ] 
18 {οππά, Ρα0 ασαϊπβῦ ΟΠ πο ΟΠ ΡΟ 
18 Ῥτοισ]θ): οοπιρ. 1 ΤΊηι. γ]. 14 ἄσπι- 
λον, ἀνεπίλημπτον. Το ποτά ἀνέγ- 
κλητος ΟΟ6ΟΙΥΒ αθαῖπ ἴῃ 1 Ὅν. Ἱ. ὃ, 
1 πι 1: το, τς 1:6; 7: 

κατενώπιον αὐτοῦ] “δεΐογο Είπα, 1. 6. 
6Η ΙπηβεΙ{ ἃ5. ἵπ ὕΠ6 ραγα]]εὶ Ῥαβεασο, 
ΕΡρ/οβ. Ἱ. 4; 1 ὅπ οοπδγαοβοη ΠΟΘ 
αἀορίαεᾶ Ὦο οοχγοοῦ. ΕῸΣ {818 πδο οὗ 
Όιο Ῥογβοπα] Ῥγοποιη ἰπβίθαα οἵ {Π6 
γοβοχίνο 966 ὑπ ποίθ ΟΠ εἰς αὐτόν, 
νου. 2ο. Βαὺ ἆοθβ κατενώπιον αὐτοῦ 
τοίου {ο αοαβ Παίαγο Ἱαάρπιοπυ ος 
Ἠ1β Ργοξεπύ αρρτοβα οι πο Ἰαὐΐον 
ΒΟΘΙΗΒ ΠΟΘ Ῥγοραβίς, Ῥούῦμ Ῥοδσδιδο 
Ώιο οκργθββῖοη οοτίαϊπ]γ Ίαβ Όίβ 
πιοαπίησ ἴῃ {πο ραγα]]οἱ ραβδασο, ΕΡΗΟ5. 
1, 4, απά Ὀθραιβδο κατενώπιον, ἐνώπιον, 
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κινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, 
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του κηρυχθέντος ἐν παση κτίσει τη ὑπὸ τον οὐρανὸν, οὗ 

ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διακονος. 

κατέναντι, οἳο., ἃ ΓΘ ΟὐΤΙΠΙΟΠΙΥ 80 τι566 ; 
ἘΠ ΘΠ. Σῖν. 22, 1 Όου. 1. 20, 2 
ο τν ο ἵν. 2, τι. 12, ΧΙ. το, 
οἷο. ΌΟπ {πο οἴμεν Ἠαπᾶ, πιεγθ ἔ]α 
Παύατο ]πάσπιεπο 15 Ἰπίεπάθᾶ, ἃ αἲ[- 
Γεγεπί εχργεδείοη 18 {οαπᾶ, 2 0909, τ. 
19 ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. 
ΤΈπαβ ἄοά 18 Ἠετο τεραγάεά, ποῦ 88 
{πο Ἱπάσο νο ὑγ165 {86 αοοπξεᾶ, ραΐ 
38 ἴ]θ μωμοσκόπος ΠΟ ϱχαπΙΙΠΘΕ {Π6 
γΙοῦῖτης (Ῥο]γο. {Λζ. 4, 5866 6 ποῖῦα 
οἩ ΕΡΙΙΘΒ. 1. 4). Όοπιρατο Πεῦ. 1γ. 12, 
13, ΤΟΥ ἃ ΟἸΟΒΘΙΥ αἰ]οά πποῦαΡΒον. Το 
Ῥαβρασε ἴῃ «π46 24, στῆσαι κατενώπιον 
τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 
ὑπουρὴ Ῥου]αρς το[εγνΊησ {ο ἄπα] α)- 
Ῥτογα], 15 ἴοο ἀἰπετεπί ἴῃ εχργεββίοπ 
{ο Ἱπβπεπορ πο Ππεγρτείαδίοη οὗ δὲ 
Ρα] Ίαησπασο Ἠσγο. 

23. εἴ γε] Όπ ὑπ {ογορ οὔ {Π686 ραχ- 
ἴἶσ]ες 56ο (αἱ. ΠΠ. 4. Τ]ιεγ ΘΧΡΙΘΒΒ ἃ 
Ραγο Ἠγρούμθεῖς ἵπ {πεπιβε]νος, Ῥαέ 
{86 πάϊσα{Ίνο πιοοά {οογῖπς οοπγογῦΒ 
86 Ὠγρούῃ 6815 ΙΠ{ο ἃ Ἰορο. 

ἐπιμένετε] “ψὸ αὐίᾶο ὃψ, Ίο ααλογα 
ο, η ἃ ἀαΐῑνο; {ο ΟΟΙΠΠΙΟΠ ϱ0Π- 
αἰγασθίοη οὗ ἐπιμένειν ἴῃ δῦ ΡῈ]: 566 
ιο ποίβ οἳ Ρἢ]]. 1. 24. Τα {158 οοἩ- 
ἨΘΣΙΟΠ τῇ πίστει 8 Ρεγ]ιαρβ “ 001,7" 
Ταἱ51,) ταν λαη «έλα (αϊη.) 

τεθεµελιωμένοι κ.τ.λ. θιέ οπι α 
/Γοιωιάαίίοπι απχιά 5ο πι); πο ]ῆκο 
ἴπο πουβθ οἵ ὑπ6 {οο]ΙΡΗ Ἱπαπ. ἴῃ {Π6 
ραταβ]θ γ/Πο Ρα1]6 χωρὶς θεμελίου, 1μα]κα 
γΙ. 49. ΕΟΓ τεθεμελιωμένοι 60ΙΗΡ. 
Ἐρ]μες. ΠΠ. 17. ΤῊΘ εοπβοαθπςθ οὔτε- 
θεμελιωμένοι 18 ἑδραῖοι : Ό]ενα. Ῥοπα. 33 
ἥδρασεν ἐπὶ τὸν ἀσφαλῆ τοῦ ἰδίου 
βουλήματος θεμέλιον. Ἴμο Υογάβ 
ἑδραῖος, ἑδράζω, εἴο., αἲθ ποῦ ἩΠοΟτΙ- 
πιοπ]γ αρρ]εᾶ {ο Ῥι]άΐπσς, 6.6. ἑδραί- 
ὠμα 1 Τϊπα, 111, 15. Οοπρ. Ισπ. ΕΡ/ιεδ. 
10 ὑμεῖς ἑδραῖοι τῇ πίστει. 
μὴ μετακινούμενοι] “ποΐ σογιδία)ιέ]η 

){Πἶπφ) ἃ Ῥτοδεπί ἴθηβθ; {ιο βαΠ1θ 
Ἰάθα ἃ8 ἑδραῖοι ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΊΤΟΠΙ ἔμο πο- 
ΒΆΝ 5146, 88 ἵῃ 1 Ο0Υ. Χγ. 58 ἑδραῖοι 

οοΙ.. 

γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, ῬοΙγο. ΓΡ), το 
βγπαϊ ἴῃ Πά9 οὖ Ἱπππππίαβ{]ε». 

τῆς ἐλπίδος κ.τ.λ. '{ίᾖμο ᾖορε Ποῖα 
οιἵ ὂψ {ε σοβγρεί; τοῦ εὐαγγελίου Ῥθ- 
ης α βα0]θσύίνθ σοπΜῖνο, ας ἵπ ΕΡΗΘ68. 
Ἱ. 18 ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως (00ΠΡ. 
1γ. 4). 

ἐν πάσῃ κτίσει] ΄αηιοπᾳ 6.67} ογεα- 
ἐμγ76, ἵπ Γα]Η]πιεπύ οἱ {μα Του” ]αδέ 
οοπΊππαπᾶ, Ματ]ς πγΙ. 15 κηρύξατε τὸ 
εὐαγγέλιον πάση τῇ κτίσει.  Ἠετε Ἠοπ- 
ΟΥ̓́Θ’ ἴπο ἀεβηϊῖνο ατίσιθ, ὑμουρἢ 
{οαπά ἴῃ 11ο γοσθῖγοά {οχῖ, ἐν πάση τῇ 
κτίσει, πλαδὺ Ῥθ οπη(εά ἴῃ αοοογάαποθ 
ὙΠ ιο Ῥεδί απἰ]ογίθίθ. Έον {πο 
πιεαπ]ησ5 οὗ πᾶσα κτίσις, πᾶσα ἡ κτί- 
σις, 860 {Πε ποΐθ οἩ νου. 15. ΤῊ εχ- 
ΡΙΘΒΒΙΟΠ πᾶσα κτίσις τητιϑύ ποὺ Ὀ6 Ππαϊζ- 
εἆ {ο τη. Τ]ο βὑαϊθῃηηθηῦ 15 σἵνεῃ ἴῃ 
Όλο Ὀγοδαοβῦ ΓοΥΠ1, 81} οὐ ύϊ οι απ]πια{θ 
δηα Ἰπαπ]πιαίο Ρεϊης Ιπο]πάςὰ, ἃΒ ἴῃ 
Ἄν. νυ. 13 πᾶν κτίσμα... καὶ τὰ ἐν αὐ- 
τοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντα κιτιλ. Ἐου 
ἴμο ΤγΡρογβο]θ ἐν πάσῃ κτίσει 6ΟΠΙΡάΤΘ 
1 ΤΉΘ58. Ἱ. ὃ ἐν παντὶ τόπῳ. Το ἀεπιαπᾶ 
βἰαθἰκίῖσαὶ οχδούμθϑβ ἴῃ 5ΠΟΠ ἃ οοπθετέ 
ποπ]ᾶ Ῥο {ο γθαῦγθ σι μδῦ 18 ΠΘΥΘΥ Τε- 
ατα ἴῃ Αἰπ]αγ ο.δοδ. Πο πιοίῖνο 
οἵ ὑπ Αροεί]ο Ἠετο 15 αὖ οποο {0 6ΠΙ- 
ῬΠαβίζο λα απ]γεγβα]1{γ οὗ 0Πη6 σεηῖπθ 
«.οβΡε], γῇ] ας Ῥεεπ οβεγοά πζη- 
οὖ τ6βετνο {ο 81} αἱί]κα, απἀ {ο αΡγρεα 
{ο 105 ρυΡΠοΙίγ, αδ ὑπ ογεάεη{ῖα] απᾶ 
δυαγαπ{οο οὗ 105 ὑγαῦ : 566 ἴΠθ ποῦθΒ 
ΟΠ Τεν. 6 ἐν παντὶ τῷ κύσμῳ ἃπα ΟἨ 
ΤΟΥ, 25 πάντα ἄνθρωπον. 

οὗ ἐγενόμην κ.τλ.] ΊΝΗΨ ἆοθ δύ 
Ῥαπ] Ιπίτοάπςορ {Π15 τηθηύίοη οὗ Ἠ]πι- 
561 80 αὐγαρί]γ 1 Ηἰβ. πιοῦνο 68Η 
λαγα]γ Ῥε ἴ]ιο αββουύϊοῃ οἵ 5 ΑΡοβίο- 
Ἡο απθΠογΙϐγ, [ου 16 ἆοθβ ποῦ αΡρεαΣ 
ὑμαὺ ὑπ|5 πας αποδῖοποά; οἴ]μονπ]δε 
6 γοπ]ά Ἠαγο ἀεο]αγεά 18 οοπληι]β- 
ΒΙΟΏ ἴῃ 5ἰχοηπσον {θγπηβ. ο οαἩ ΟΠΙΥ 
ΔΠΑΥΥΟΥ ὑπαῦ Ἱπιργαβδεά γηζ 0ο ἆῑς- 
εἰν οἵ 115 ο/ῇο6, ἃ5 Ἱπγο]νίπς {Π6 ΟΥ̓ΘΥ 
οὗ σγαοθ {ο ὑπμ6 (επίΙ]65, ο οαππού 

ΕῚ 
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Νύν χαίρω εν τοῖς παθημασιν υπερ ὑμῶν, και 

τοῦγαΐη {γοπα τηδρτ γίπρ 16. Αὐ {6 
βαΠ1θ {πιο {Π185 τηθη δῖοι 6παΡ]θ5 Πίτα 
{ο Ππῖς Πἱπιςε]{ ἴῃ Ὀοπάβ οὗ 61086Υ 57Π]- 
ΡΟ νηθ {ο Οο]οββίαηΒ, απά ἢ 
Ρᾷ5565 οἩη αὖ οπ0θ {ο Ἠἰ5 Υε]αθίοπβ τ] ἢ 
ἔλοπα: οΟΠΙΡ. ΒΡΊΕΡ. 1. 2-ο, 1 ΤΠ. 
1, 11 86., ἴῃ πο] Ἰα06γ Ῥαβδᾶρο {ο 
Ἱπίχοᾶιοίίοη οἵ 8 ΟΥ πϑιηθ 18 
οαπαῇγ αὐταρῦ, 

ἐγὼ Παῦλος] 1.6. πας απά ΠΠΙΟΓ- 
{ΠΥ 851 απι): οοΠΙΡ. ΒΡΙΙ68. Π. ὃ ἐμοὶ 
τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων. 

24-27. “Λοιο πΊεη 1 99ο ἴ]ο Γα]] 
οχίοπύ οὗ ἄοά”5 Πι6ΓΟΥ, ποῖ ΘῈ 1 
Ῥοπάθη ΟΥ̓́Θ’ Ἠ15 πη Ὑ που οἵ 16- 
εοποΠαδίοἩ, 1 οαπποῦ «Ποοβο Ραῦ 16- 
Ἰοῖοθ ἵπ πι βαΠοιίησε. Ὑε5, 1 Ρα] 
Όιο Ῥουκοοιίος, 1 Ῥαπ] {πὸ Γοερο ἃπὰ 
αἰπβα], απ Ρουθ {ο 5αρρ]θιπεπί--- 
1 4ο ποὺ α]ιγ]η]ς τοπ {ιο γοτὰ--ίο 
αρρ]επιοηῦ {ο αἰΠίοβοης οἵ ΟΗγ]5ῦ. 
Τορρί{ο 41} ὑπαὺ ΗΘ απᾶεγγγεηῦ, ΗΘ {ο 
Μαβύου Ίιαβ ἰοῦ βοτηθύμίηρ 5611] {ος πηθ 
ιο βουυαηῦ {ο Ἀπάσγσδο. Απά 80 ΤΙ 
Βοβ]ι 18 Ρτ]ν]]οσεά ο Βα {ου Η18 
Ῥοᾶγ---Η18 αρίτ]ύια] Ῥοάγ, {π6 ΟαΥοΙΙ, 
1 παβ αρροϊηεά ἃ ππϊδίογ οἵ ἴ]ο 
Οατο]ι, ἃ βὑονγαγά ἴῃ ἀοά5 Ποπδο]ο]ς, 
{ου {Π18 Υοιγ ῬΌΓΡΟΒΘ, ὑμαῦ 1 τηϊρ 
αἀπι]πΙβίέθγ ΤΥ οῇ/]οθ οἩ 7ος Ῥο]ια]{, 
πσ]ι6 ἀἴβδροπδο ἴο τοι (θη 85. ἴ]ιο 
βύογοβ πιο] ἨΗΙς Ὀουπθ{α] ϱγαςο Ίαβ 
Ῥτονίάθα. Τις 1 παδ οἰατσοὰ ἴο 
Ῥτοαο] πνπουῦ 1θ86ίΥο ἴ]ο ν]ιοιθ 
(.ο5Ρο] οὗ ἀοά, {ο ρτοσ]αίπα ἴ]ιαο στεαῦ 
ΠΙΥΦί6ΥΥ π]]ο]ι Πα τοππαϊησοἁ ἃ 5οογούῦ 
(πτοιρΏ 811 ἐ]λο ασο5 ἃπᾷ αἲ] {πο σοΠΙ6- 
ταῦθίοΏ8 {ΓΟΠ1 ὑπ Ῥορϊππίηςσ, Ὀαῦ ΠΟ ἢ 
ΠΟΥ ἴῃ ὑπ656 ἰαβὺ πιουν νυ 8 γουθα]εά 
{ο Η18 Πο]γ Ῥοορ]θ. ΕῸΥ ΒΌΟΝ πας ΗΒ 
ᾳοοᾶ ῥρϊδαραγο, ἄοά π]]]οά {ο πια] 
Ἐποπη {ο ἐ]απη, 1π }} 105 Ιποχμαιιδ0ϊρ]ο 
πγθα]ίἩ μις ἀἱδρ]αγεά ἐλτοισὴ (ιο 
οα]] οὗ [πὸ οπίί]65, ἴο ϱ]ογίοιβ Τ6Υ6- 
Ἰαϊίοπ οἵ {π||8 πιγβίουγ---Οτὶςέ ποῦ ἴ]ιο 
Βανίοιν οὗ ὑΠ6 968. οπΙγ, Ὀαὺ ΟΠ δὲ 
ἀπε]]πο ἴῃ γοι, Οµτὶδῦ Ώοςοπ]θ {0 γοιυ 
ὑπ Ἰορο οἵ ϱ1οΥΥ.᾽ 

24. Νῦν χαίρω] ἃ 5αἀἆαπ οαραγεῦ 
οἵ Οιαηκβρ]νίπς, ὑπαῦ ἢ, πιο 38 1688 

ΌΊναη {Π6 Ἰοαςδί, πιο παβ ποῦ ποτΟΗΥ {ο 
Ρε οα]]εά δὴ ΑΡροβί]ο, Βῃουα Ὀο αΠονγοά 
{ο 6αχο απά ογοη {ο βαρρ]επιεπῦ ἴ]θ 
εαΠετίησς οὗ ΟἨγ]κ. ὙΠῸ το]αίῖτε ὅς, 
πο) 19 Γουπά ἴῃ 8οπ1θ Δα ΠΟΥ 168, 18 
ἀοπβρί]θβα ἴ]ο τερεθοη οὗ λε Ηπα] 
βΥΙ]αῦ]ο οὗ διάκονος; Βαὺ 108 ἹπβογίίοἨ 
σου] Ὃο αβεϊειοά Ὁσ ὑπ6 απχὶαῦγ οὗ 
βογῖθθΒ {ο ΒΌΡΡΙΥ ἃ οοπποοθίησ Ππ]ς 
Ῥούνοση ἴ]ιο ΒοηίθΠοΘΒ. Το σεπι]πθ 
τοαδῖης 18 ΠΙΟΥΘ ολατασετὶρθ]ο οἵ δέ 
Ῥαπ]. Ίο αὐταρίπεςβ, συμ αἴ8- 
Ῥ6ηβ68 γη (]ι ἃ οοππθοξίης Ρρατίϊο]θ, Ἰα5 
α ραγα]]ο] ἴῃ 1 Τήπι, 1. 12 χάριν ἔχω τῷ 
ἐνδυναμώσαντί µε Χριστῷ κ.τ.λ., ΝΏΕΥΘ 
180 ὑπ «ΟΠΊΠΙΟΠ θοχύ Ἰηδοτί5 ἃ Ππ]ς οὗ 
ϱοΠΠΘΣΙΟΠ, καὶ χάριν ἔχω κ.τ.λ. ΟΌΟΟΠΙ- 
Ρατο 8150 2 0901. ΥΠ. 9 νῦν χαίρω, οὐχ 
ὅτι κ.τ.λ., πΠθ6γθ αΡαΙΠ ἴἨογο 18 ΠΟ 60Π- 
προύϊηρ' Ῥαγ/Ιο]θ. 
ΤῊ ἐποπρ ῦ απάετ]σίησ νῦν ΒΘΕΙΙΒ {ο 

ο 05: “1 ουου 1 Ἰαγο Ώοεῃ ἀἱδροδεά 
(ο ταρίπο αὖ πι Ιοἱ, 1 εγευ 1 Ἰαγο {6]ί 
ΠΙΥ 91088 ΔΙΠΙΟΒύ {οο ΠΘΑΥΥ {ο Όσα, 
τοῦ ηοιῦ-- πον, θη 1 οοπίοπηρ]αίο 
ιο Ἰανίςὶ θα! οὗ ἀοἆ5 πΊθγοΥ--- 
ΠΟΥ ΠΠ 1 866 αἱ] {πο σ]οιγ οἵ Ώθδαυ- 
Ίησ ἃ ρατῦ 1Π 18 πιασπὶβοοηῦ πο --- 
ΠΙΥ ΒΟΥΤΟΥΥ 18 ὑαγπες {ο 197. 

ἀνταναπληρῶ “1 Π1ζ τῷ ον ΤΗ ραγί, 
Γειρρίοπιοπίὸ ΤῊ βπρ]θ οοππρουπά 
ἀναπληροῦν ΟΟ00Π15 ΒΘΥΘΙᾺΪ ὑϊΠ168 (6. ο΄. 
1 ΟὐοΥ. χὶν. 16, χνὶ. 17, 68]. υἱ. 2) ; 8π- 
οἴμον ἀοπβρ]ο οοπιροαπά προσαναπλη- 
ροῦν ὕνγ]06 (2 ΟΟΥ. ἰχΧ. 12. ΧΙ. 9; ΟΟΠΙΡ. 
ὙΥ184. χἰσ. 4, ν. ].); Ῥαί ἀνταναπληροῦν 
οη]γ Ἠθγο ἴῃ ο χχ οὐ Νου Τοβία- 
πθηῦ. ΕῸΥ ΙΒ νετρ οοπιραχο Ὦο- 
ΠΙΟΒΙΗ. «ο ΦΊ/ΠΙΠΙ. Ὁ. 152 τούτων τῶν 
συμμοριῶν ἑκάστην διελεῖν κελεύω πέντε 
μέρη κατὰ δώδεκα ἄνδρας, ἀνταναπλη- 
ροῦντας πρὸς τὸν εὐπορώτατον ἀεὶ 
τοὺς ἀπορωτάτους (ὙΠΘΙΘ τοὺς ἀπορω- 
τάτους Βιου ἃ Ὀ6 ἐαϊζθη α8 ὑπ Βα ] οὗ {ο 
ἀνταναπληροῦντας), οι 0385. ΧΙΙ. 48 
ἵν᾽ ὅσον...ἐνέδει, τοῦτο ἐκ τῆς παρὰ τῶν 
ἄλλων συντελείας ἀνταναπληρωθῃ, 
Οσα. Α]αχ. δέγοπηι. νΠ. 12 Ρ. 878 οὗ- 
τος... τὴ ἀποστολικὴν ἀπουσίαν 
ἀνταναπληροῖ, ΑΡΟΙΟΠ. 6οπκύ. ΟΥ. Ἱ. 3 



ο 24. ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤῊΝ ΟΟ0ΟΙΟΒΡΙΑΝΡΕ. 163 

3 ΄σ Α ΄ ΄.- 

ἀνταναπλήρω τα ὑστερήματα των θλίψεων του Ἆρι- 

(ρ. 13 84.) ἡ ἀντωνυμία ἀνταναπλη- 
ροῦσα καὶ τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος καὶ 
τὴν τάξιν τοῦ ῥήματος, Ρίο]. αἱ, 
6οπιρ. νἱ. 9 (1. Ῥ. 435 οἆ. ΗΠαΙπια) ἐπεὶ 
δ᾽ ἡ μὲν ἐλλείπειν ἐποίει τὴν ἀπο- 
κατάστασιν ἡ δὲ πλεονάζειν κατά 
τινα συντυχίαν ἣν ἴσως καὶ ὁ Ἵπ- 
παρχος ἀνταναπληρουμένην πὼς κατα- 
νενοήκει κ.τλ. ΤὴΘ βαὐείαπίϊνο ἀἄντα- 
ναπλήρωσις 000118 ἵπ Πίος. ΤασγΏ. χ. 
48. ὅο ἴοο ἀνταναπλήθειν Χεη. “οἰ. 
Π, 4. 11,12 ξυνετάξαντο ὥστε ἐμπλῆ- 
σαι τὴν ὁδόν...οἱ δὲ ἀπὸ τῆς φυλῆς 
ἀντανέπλησαν...τὴν ὁδόν. ΟΟΠΙΡΑΥΘ 8150 
ἀντανισοῦν ΤΠΘΙ δύ. Ῥαγαρήγ. 4γδύ. 
43 Β οὐδὲν κωλύει κατὰ ταὐτὸν ἄλλοθί 
που μεταβάλλειν ἀέρα εἰς ὕδωρ καὶ 
ἀντανισοῦσθαι τὸν σύμπαντα ὄγκον, πᾶ 
ἀντανίσωμα ΦΌΒΘΡΗ. -4πί. αν. 9. 7- 
ΤῊΘ πιεαπῖησ Οἱ ἀντὶ ἴῃ 0118 οοπιρουπᾶά 
νγ]] ϱο Ρ]αΐπ Εγοπα ὕΠ6 ρ8ββαΡο5 αποῦεά. 
Τῦ βἰσπΙῇος ὑπαῦ ἴ]ιο ΒΌΡΡΙΥ ΘΟΙΏΘΆ 7707} 
απι ορροϑδίίθ φιιαγέογ' {ο πο ἀεβοῖεπογ. 
ΤΗΙ8 1άθα, 18 ΠΟΘ οὗ 1655 ἀοβπ]ΙθεΙγ εκ- 
Ῥγθββας ἴῃ {πο οοπύοχί οἱ 81] ὑπ6 ρὰβ- 
βα568, ἴπ {πο πνογάΒ νο] αγο Βρδοθᾶ. 
Τ]ιο ἴογοθ οὗ ἀνταναπληροῦν ἴῃ δῦ Ρατ] 
15 οἴδθη οχρ]αϊπεά ἃ5 ἀθῃούϊηρ' ΒΙΠΙΡΙΥ 
ὑμαῦ ιο ΒΌΡΡΙΥ οογγ6ΡΡοπάς τι εἴ- 
ἴεπέ ἴο ἴμο ἀεβοῖεπογ. ΤΗϊ8 Ιπίςι- 
Ῥνοεύαδίοη Ῥταςθίοα]Ιγ ἀερτίναβ ἀντί οἵ 
ΑΠΥ ΠΠεαΠίΠς, [Ὁ ἀναπληροῦν αἱοηθ 
πγοπ]ά ἀθποίε αξ ποῦ, [1 Ππάσεά {Π6 
ΒΌΡΡΙΥ Ἰαὰ Ῥεενπ πο 5αὈ]οσοῦ οἱ {ιο 
νοτΏ, απά {ιο βεπίθπςο Παά τὰ τὰ 
παθήµατά µου ἀνταναπληροῖ τὰ ὑστη- 

ρήματα κ.τ.λ., 0Πῖδ 1άεα τηἱρηῦ Ῥεγπαρς 
ΡῈ τθασῃμοά γηποαίύ βαογϊβεῖης ἴῃο 
Β61η86 Οἵ ἀντί; θαῦ ἴῃ β6 ἃ ραβδασο 
8 ὉΠ15, ΠΘΥΘ. οπθ Ῥογεοπα] αδεηύ 18 
ππεηθ]οπες ἴῃ οοπποαχῖοη νηθ]α ο ΒὰΡ- 
ΡΙΥ απά απούΠευ ἴῃ εοηποχίοη ΥΠΟ] 
{ο ἀθβοῖεπογ, ἴῑιο οπε [ογπιίπσ ὑπ 6 
βαρ]αοῦ απιά {πο οὔμεχ Ροῖηπςσ Ἱπνο]νοά 
ἴῃ ἴμο ορ]εσοῦ οἱ ὑπ6 γετΏ, ἴμθ ἀντὶ ΟΝΠ 
οηΙγ ἀθβοτίρο ο απἸ(ῃερίς οἵ ὕΠπ|686 
Ρεγβοπα] ασεπί. 5ο Ἱπίεγρτείαςα, 16 
Ἰδ οππϊπθηϐΙγ οχργοββῖνο Ἰσγο. Τ]ιο 
Ροϊπῦ οἵ {πο Αγροβύ]ες Ῥοαδύ 15 ὑμαῦ 
ΟἨτὶβί {ο 5ἴπ]6βς Μαδίεγ δμοα]ά Ἰανο 
ζ60ΐ βοπιαε]ήτς {ος Ρα] ιο απΥγογί]ιγ 

βογναπύ {ο βου. Το τση Ιάθα μὰ 
Ῥοσῦ βεἰζεᾷ απιᾶ 16 πγε]] οχρτεβεεᾶά Ὦγ 
Ῥμούϊαβ 4 ηιρἠϊ. 121 (1. Ῥ. 7οο ΜΙσπο) 
οὐ γὰρ ἁπλῶς φησιν ᾽Αναπληρώ, ἀλλ᾽ 
᾿Ανταναπληρῶ: τουτέστιν, ᾽Αντὶ δεσπό- 
του καὶ διδασκάλου ὁ δοῦλος ἐγὼ καὶ 
μαθητὴς κ.τ.λ. Βαν ἴῃ πιθαπῖης, 
ἰποιση ποὺ Ιάεπίῖσα], 18 ὑπ οχΡγ6ς- 
ΒΟ ἴῃ 2 Οο0ΥΓ. 1. 5, θυ ἴ]ο βυβον- 
ἵηρ8 οὗ ΟΠ γῖβὺ απο βαϊα {ο “ουθυῆον᾽ 
(περισσεύειν) ἩΡΟΠ πΠ6 Αροβίίθ. ΤῈθ 
ἰπεο]οσίσα] ἀἰβιοπ]ϐψ γἨῖο 0115. ρ]αῖπ 
απᾶ παθαγα] Ιπύεγρτείαδίοη Οἱ ἀντανα- 
πληροῦν 18 ΒιρΡοβθα {ο Ίπγοῖνο ση] 
Ῥο οοπβ]άετθοά ἴῃ ἴ]ο ποίθ οἱ τών 
θλίψεων. 

τὰ ὑστερήματα] “ἐδ6 ἐλῖπᾳς ζαοᾖ- 
ἴπφ Τμ βαπ1θ ποτά ὑστέρημα “ἀ6- 
ΠΟΙΘΠΟΥ ̓  ο6σΥΒ πὶ. ἀναπληροῦν 1 0901. 
ΧΥΪ, 17, ΕΠΙ]. Π. 30, απιᾶ γπΙθἩ προσανα- 
πληροῦν 2 ΟΥΥ. ἰχΧ. 12, χ'. 9. [185 αἸἰγοοῦ 
ΟΡΡοβΙίθ 18 περίσσευμα ΄αραπάαπος, 
βαρογβιΙζγ 2 Ο0Υ. ΥΠ. 13, 14: ΟΟΠΙΡ. 
Ίμα]κο χχὶ. 4. Αποζμοτ Ιπίειργεία[ίοη, 
ὙΠΟ ΤΆ ΚΒ ὑστέρημα απ ΔΗ 0Π6518 
{ο προτέρημα, εχρ]αϊηῖηρ 16 «1ο Ἰαΐου” 
45 ορροβεᾶ {ο {ιο εαγ]ῖον “εαβετίπρ6 
οἵ Οµγ]ε 15 ποϊίμον βαρρογίεά ὮΥγ ἴ]ιο 
πβαρο οἵ {Πο σου ΠΟΙ οοηβϊδίθηύ ἢ 
ἀνταναπληρῶ. 

τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ] “497 {ο 
α[Πἰοίίοπ8 47 ΟΠ γδί,) 1.6. σσῖο ΟἨτὶβῦ 
επάαγθᾶ. ΤῊ18 ΒΘΘ 5 {ο ο {1ο οπ]γ 
παίατα] Ἱποτρτείαίίοη οἵ ἴ]ο Ἰογάβ, 
Οὔι6Γβ Ἰανο οκρ]αϊπεά {επι ἃ8 ΠἹθαΠ- 
Ίηο «πο αβΠοΙοπβ Πππροβεᾶ Ὁγ Ομτ]εί 
ΟΥ̓ “116 αίΠ]οίίοπς επάαγεᾶ {ου Οµγ]β8 
βαϊκο) οΥ ιο αβΠεβοηπβ πο τθ- 
βοπιΏ]ο {πορο οἵ ΟΙ] ΑἸ] βοῇ 
πιογργοίαθίοηβ Ῥιαῦ ἃ ΠΙΟΤῸ ΟΥ 1658 
{ογοθᾶ πιθαπΊησ ΟΠ ἴπο σεηνθ. ΑἹ] 
αἰϊκο Ίσπογο ἴια πθαπῖης οἳ ἀντὶ ἴῃ 
ἀνταναπληρώ. ΜΟΙ ῬΡοϊηίΒ {ο ἃ ἆδ- 
ἐἰχιοέίοπι οἳ Ῥ6ἵΒΟΠΒ βαΠετίπς. ΟίΠοαίΒ 
ασαϊη ΒΙΡΡΟΒΘ πο που {ο ἀθβοτῖρο 
δῦ Ῥ}5 οὗ α{Πιοθίοη8 τοσαγάςά ἃ8 
Οµτ]κ5, Ώδεαακο Οδ βαῇεγς ἴῃ ΗΙ8 
βιΠοτγίησ ΟΠαΤος; 6.5. Ααριβίηο 62) 
Εραΐπι. οκ]. δ 3 (τ. Ρ. 1599) ΄Ραὔΐαν, 
Ἰπᾳπ{6, αἆλπο ΟἨτ]κύα8 ΡΓΘΒΒΙΤΑΠΙ, ΏΟΠ 
ἴῃ ϱ3ΥΠΘ 88 ἴῃ αα αδοσπαἡ ἵη οδθ]απι, 
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στοῦ ἐν τῇ σαρκὶ µου ὑπερ τοῦ σωµατος αὐτου, ὅ 
» ε / Ξ 45. 2 / 2 λ ὃ / Δ ἢ 

εστιν ἢ ἐκκλησία 15 εγενοµην εγω ιακονος κατα την 

ϱοᾶ ἵπ ϱα1Π6 τηθ8, 419 αἄἨπο Ἰαρογαῦ 
ἴῃ Ίειτα) απούϊηρ (α]. 11. 2ο. ΤΗϊ8 
Ἰαδέ 15. ἃ νετ {απουιπῖζο εχρ]απαΒίοη, 
απά Ἠὰβ πιιοἩ {ο τασοοπηπηεπᾶά ἵν. [ὑ 
οαηποῦ Ῥο εἶιαγσαᾶ γη θ]ι ψγερῖπς {πο 
πεαπίησ οὗ αἱ θλίψεις τοῦ Χριστοῦ. 
Μογθογαχ 16 ΠαγπΙοΠΙΠΕς ση δὲ Ῥα]8 
πιοᾶθ οἵ Βρθακίῃηρ' εἰκαππετο. Βαύ, Ι]κα 
Ώια οἴμετ», 16 19 ορεπ {ο ἴπο Γαία] οἩ- 
Ἰδεβίοη ὑμαῦ 16 επιρθθΒ ὑπ Βγεῦ Ῥγε- 
Ῥοδίίοη 1π ἀνταναπληρώῶ Οἱ ΑΠΥ {0108. 
Τ]ο εοπίτα] 1άεα ἴῃ 015 ᾿η θυ υθία 05 
18 86 ἑαονρεϊῇοαΐίογ οἵ νε βαΠοτίηπς 
Αροβίίθ πι ἴμο εαβεῖησ Ολτςί, 
ἨΊΊΘΥΘΗ5 ἀνταναπληρώ επαρηαβδίσες {ἢ 9 
αἰφέίγιοίίοπι Ὠδίπθει ἴλο πο. 1 15 
Ώεγείογο Ἱποοπβίδέεπό ἢ 05 οοἩ- 
ἐοχέ, Ἀοπθυογ Ἱππροτίαπί πιαγ ὈΘ6 {86 
γα σΠΙσ]ι 16 ΕΧΡΓΕΞΡΕΡ. 

Τ1ο {λοο]οσίσαὶ ἀῑβιοα]όγ, πἩΙο 
ἔλαβο απ αἰπιῖ]αγ εσρ]απαὔΙοἩ5 αγθ Ἱῃ- 
ἰοπάθα {ο τ6ΙΠΟΥΟ, 185 Ππασίπαιγ απά 
ποῦ ταα. Τ]εγο 18 ἃ 56η86 ἴῃ γγ]6] 
16 ἵδ ααϊΐο Ἱασιάπιαίο {ο 5ροακ οἵ 
ΟΙ αβηϊοοης ἃ8 ἴποσπιρ[είθ, ἃ 
5656 ἴῃ Ισ] {αγ πιαγ 6, απά Ἱῃ- 
ἀ4οοά πηαςδέ 6, ερρζοπιοπίρά. ἘῸΓ 
{π6 απ/ειίησς οἵ ΟἨγὶκῦ ΠιαΥ ὉΘ οη- 
βαθυὰ {οπι Όσο ἀϊβετεπί Ροϊπίς οἵ 
γιεν. ΤΠαεγ ατα εἶπεν αμἱξ[αοίογἶα 
ου. “Φφαϊβεαίογίω. ΤΏΘΥ Ἰανο ἰλπεῖν 
βαογ]βοῖα] οβΊσαογ, απά ἴπευ Ἠατο ὉΠ 617 
πηϊπ]φίθγίαΙ αὐ. (1) Ετοπι {πο 
ΓΟΥΠΙ6Υ Ῥοϊπίό οἵ νίϑν ιο Ῥαβδίοη οἵ 
Οµγὶςς Ἱναβ ὕΠ6 οπθ Γα]] Ῥεγί[θεῦ απά 
εαβϊο]οπί βαστίῃςο, οῬ]αξΙοἩ, απιά 5α{18- 
Γαοίοιπ {ΟΥ ἴἶιο 8ἱΠ5 οὗ πο π]ο]ο 
ποῦ, Τη ἐπι8 βθη80 {πογο οοι]ά 
Ῥθ πὸ ὑστέρημα οἵ Ολτὶδίς ειῇογίησ5; 
ἴον, Ομτ]κ0ς ϱαβοτίηςς Ῥεΐης ἀϊβεγεπί 
ὑπ μὶηπα ἴτοτα ἴΠοςδθ οἵ Ηἰβ βετναπί5, 
{π86 ντο απο ἱποοιη θα 8816. Βαῦ 
ἴῃ {Π|8 5Β6η86 ὑπ6 Αροβί!θ σου! Β1ΓεΙΥ 
μᾶνγθ υαϑθὰ Β0ΠῚ6 ΟΥΠΘΥ ακΡΓΟΘΞΒΙΟΠ 
ΒΘ. ἃ8 τοῦ σταυροῦ (1. 20, ΒΡΗ. 1]. 
16 οἴο.), ΟΥ τοῦ θανάτου (1. 22, ἨοΠ. 
ν. 1ο, Ἠοῦ. 11. 14, εἴοι), αυ Ἰατάϊγ 
τῶν θλίψεων. Ἰπάθεά θλίψις, “ΔΗ Π1ο- 

Ποη, 15 ποὺ θἰβθμοῦθ Δρρ16α ἴῃ 
πο Νουν Ταβίδμπηθηῦ ἴῃ ἉΠΥ͂ 8ΕΠ5Θ 
ἰο Ομτίκς βυβουϊηρθβ, απᾶ οεγίαϊη]τ 
ποπ]ά ποῦ βασσε5δί ἃ 5αοπΠοίαΙ αεῦ. 
(2) Έτοπι ἴλε Ἰαξίετ ροϊπὺ οἵ τίεπ 
10 15. ἃ 5ἴπρ]θ πιαίίον οἵ {αοῦ ἐ]ιαῦ 0ο 
αΠΙοίοηΏς οὗ ΘΥΘΙῪ βαϊπί απά τη80- 
{ντ ἆο εαρρ]επιεπέ {πο αβλ]οῖοπς οὗ 
ΟΙ]. Τὴ Οµατοῖι 15 ας αρ Ὦγ 
γερεαίεᾶ δοῖβ οἵ 5εἰ{-ἀεπῖα] ἴῃ βαοοθβ- 
Βῖγϑ Ιπάϊνιάπα]5 ἃπα εποσθβδεῖτθ 56εΠε- 
Τα{ΊΟἨ5. ΤΉΘΥ οοπ6ίπαε {86 πγοτ]ς πἩ]σ]ι 
Οµτὶκύ Ὄδσαπ. ΤΉΘΥ Ὄεας πον ρατῦ 
ἴῃ {Πο εαβοτίησς οἵ Ολτὶδὲ (2 0ο. 1. 7 
κοινωνοὶ τῶν παθημάτων, ΕΙ]. ΠῚ. το 
κοινωνίαν τῶν παθημάτων); Ὀαὺ δύ Ρατ] 
ποπ]ά Ἠαγο Ὀεεῃ 06 Ἰαδέ {ο 580 ὑμαῦ 
ὉΠΟΥ͂ Όδαν ἰπεῖν Ῥατί ἵπ ἴμο αἰοπίηπς 
βαογίῇοο οἵ ΟἨγὶς. Της Ρεῖης 850, δῦ 
Ρατ] ἆοθβ ποῦ βιθῶῃ {ο 87 ]αῦ 15 
ονη ααῇοτῖησς Π]]εά τρ αἲ] ιο ὑσ- 
τερήµατα, Ῥαῦ οπ]γ ὑπαῦ ιο 25οπιέ {ο- 
1σαγς ΒΠΠπρ ἔΠεπι πρ. Το ρτεδοπύ 
ίθηςο ἀνταναπληρώ ἀεποίθβ απ ΙΠΟΠο- 
αἴθ, απἀά ποὺ ἃ οοπηρ]είθ αοὀ. Ἔ]μθβα 
ὑστερήματα ΜῈ} παεγεχ Ῥε {ἈΠῸ 5αρρΙθ- 
πηθηίθᾶ, απ] {π6 αἰτασσίο οἵ ἴῃο 
Οτο. γι αἶπ απά υπρεΠε[ 18 
Ῥτοισ]ῦ {ο ἃ «1956. 

Έμας ο 1άοα οὗ εχρἰαίοη Οὐ 88- 
Οςίασθίοη. 18 ΠΠΟΙΙΥ αὐδεηῦ {γοπι θ]Β 
Ῥα5δασο; απᾶ ἢ 16 15 τεπιοτεά {ο 
Ονο[ο]ά ἐοπαρίαδίοη γηῖο] Ἠαβ Ῥοδοῦ 
ἐπεο]οσ]απβ οἵ ορροβί(θ 5ολοοῖδ. (1) 
Οἱ Όλο οπθ Ἰαπά Εγούεδίαπῦ ΟΟΠΊΠΙΕΠ- 
{α{ο», πἱσ]θ]γ ΓεεΙπς ὑπαῦ αηγ ΙΠίΘΥ- 
Ῥγοίαθίου. Πίο Ιπήησοά Όιο 6οΠΙ- 
Ροίθιιος οὔ λα οκ πτοισπί ὮΥ 
ΟµήεύΒ ἀθαί] πιιδύ ο πΤοης, Ὀ6- 
σαπ5ο 16 ποι]ά ππακο δύ Ρατ] οοπίτα- 
αἰοῦ Ἠϊπιδα]ξοη ἃ ἀγα πη] Ῥοϊπί οὗ Ἠΐ8 
{εασμίησ, πάγο Ῥεεπ {οπιρίες {ο ντερ 
ἔιο 5οηΏ5ο οὗ {π6 Ἰγογά5. ΈΠαγ Ἰανθ 
οπαρθῖοἀ ἀνταναπληρῶ οἵ 198 Ρτορεῦ 
{οτοθ; ΟΥ ΠΟΥ Ἰανθ αβεῖσηποά α Γ4ἱ59 
πιθαπίησ {ο ὑστερήματα; ΟΥ ϐεγ Ἠαγο 
αωιολθᾶ ἃ ποπ-παξαγα] Β6Π8Θ 0ο ἴ]μο 
σοπἑῖνο τοῦ Χριστοῦ. (2) Όηπ {δ 
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2 / τὰ ἘΣ λ ὃ - / 5 ε -- ΄σ 

οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν μοι εἰς ὑμάς, πληρώσαι 
΄ ΄σ λ / λ 2 / 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 3 τὸ μυστήριον τὸ αποκεκρυµµενον 

οἴὔ]θυν Ἱαπά Ἠοπιαπῖςδ6 οοπΙπιΘΙ{αῦΟΓΒ, 
πι ]ο Ῥτοεθείίης (48 ὍΠΟΥ Παά ἃ τἱρηῦ 
{ο 40) αρα1ηβῦ {Π686 πιείῃοςς οἵ ΙΠί6Γ- 
Ῥτοία[ίοη, πάγο {α]]εη ἰπῦο {Π6 ορρο»ῖζθ 
ειτοτ. Τ]ιογ Ἠανθ {ουπά ἴῃ 015 ραδ- 
βασθ 8 αβδεΓΟΙΟΠ οἱ ὕΠ6 πιοπό5 οὗ {μα 
Β4ΙΠύ5, απά (85 ἃ ἨΘΟΕΒΞΒΑΥΥ Ο01Ἠ86- 
4π6πος) οἵ πο ἁἀοομῖπο οἳ Ἱπάπ]- 
6ο6µς68. ΤΠ6γ Πανο ποῦ οββειγοας ναί, 
1 (ο Ιάθα οἵ γἰοαγίοις βα δίδου 
60Π1ΘΒ 1Π{ο {ιο Ῥαδδαςε αὖ 81], {Π6 58015- 
Ταούϊοπ οἱ δῦ Ρατ! 15 τεργεβεπίθἁ Ἠεγο 
48 1ῃ6 ΒΆ126 1) ΚΙπα τι ο Βα ϊβίαο- 
ἴοι οἵ ΟΗτ]εῦ, πούγευεν αἰ θηὗ 1Ὁ ΤΠΑΥ 
Ῥο ἴῃ ἀθρυθθ; δπὰ (Ίνα ὕπου Ώανο ἰγα]γ 
ΘΧΡοβοα ϐἨεπιβε]τοβ {ο ιο ταργοᾶς 
πηίσο Εβδ Ιπάϊσπαπί]γ τεριάἶαίεΒ 
οη Παῖν ῬομαΙί, “παιδὶ ΟἨτ]βύαΒ ΠΟΠ 
50 018. Ῥαββιι5 510 αἆ τοεπαρ6ΙοΠεΙη ΠΟΒ- 
ύγαπη, 4 Θοα 19 βαρρ]επιεπύο ΠΥ ὙΠ] 
ΟΡὰΒ Παροαί; αποα Ἱπιρίαπι οξύ 56η- 
το, αποάαιθ ΟαίΠο]ςοΒ ἀϊῑσετο ἨΟΠ 
ΠΙΙΠΙΒ Ἱππρία οαἱαπιπ]απία Πορτοῦίοί. 
Τὺ 15 πο Ῥρατί οἵ ἃ οοπιπιεηίαὔοΥ Ἰεγο 
{ο επαι1γθ ΘΕΠΕΥΑΙΙΥ νηιοίμεχ {ο Ίνο- 
τηδῃ ἀοοίχῖηθ οἳ ὕπ6 Βα βἰαούϊοῃ οἵ {Π6 
Βδϊηῦβ ΟΔἨΠ 1 ΑΠΥ ΨΥ ὈΘ6 γοροποῖ]εά 
νη(] δῦ Ραπ)ς ἀοοίτῖπο οἵ ὑπμ6 βαΐ]ς- 
[λούϊοη οἵ Ομτὶκ, Τὸ 15 βυβιοϊθηῦ {ο 
βαΥ ὑπμαῦ, 850 [αγ α8 τοσαγά» ὑΠ15. Ρδγ- 
ὑϊοῦϊαν Ῥαβδασο, ὅπ Ἠοιπαπ ἀοοθτίπο 
6ςπ ΟΠΙΥ 6 Ἱπιροτθεά Ιπίο 16 αὖ {0 
οοβῦ οἵ ἃ οοπίταΚΙσίῖοπ 6ο πο Ῥαπ]ῖπο 
ἀοοίχῖπα. [10 18 οπ]γ {αϊγ {ο αἀά Ἰου- 
ονες ἰλαῦ Εβάτας ΠΙΠΙΒΕΙ ΒαΥΑ, ΄ ᾳππορ 
αιΙάσπι ἀοοίτῖπα, εἰδί Οαύπο]ίοα οὗ 
Αροβίο]ίσα Βἶθ, αίᾳπο ααπᾶφο βα 8 
Ῥτοβεύισ, οκ Ἠου {π1θη ΑΡοβίοΗ Ίοεο 
ηοβίβ ΠΟ γἰάείας αἀπιοάσα 501146 
βασι! Ῥοβε8ο) Βαυῦ Ῥοιπαπ Οα{]ο]ίο 
οοπηΠΙΕΠ{ΑἴΟΥΡ 5ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ ΕΑπά {}15 
πιθαΠίης ἴῃ 1ο ἰοχί, 45 πιαΥ ὈΘ 8660 
{ΟΠΗ {ιο ποῦθΒ οἵ ἃ Παρίάο. 

τοῦ σώματος αὐτοῦ] Απ απθϊ(ῃοβίς 
οἵ ο Αροβί]ε οπη Πορ] απά ΟΥ] 
Ῥοάγ. ΈΤΠς απ ὐλλεὐῖσα] [ον οἵ οχ- 
Ῥγεβείοη οὐ]ίσαος δῦ Ρατ] {ο οχρ]αίῃ 
πηαῦ Ἠθ ΠΊΘΑΠΡ ὮΥ {ο Ροᾶγ οἱ Οµν]οί, 

ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία; Ο0ΠΙΡ. Υ6Υ. 18. 
Οοπίγαξί πΠ6 εχρ]απαίοη 1 Υεγ, 22 ἐν 
τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, πιά 5660 
016 ποίο {Πετο. 

25. τὴν οἰκονομίαν κ.τ.λ.] (δίειοαγἆ- 
δρ ἴπ {ο ᾖοιδε ο αοα. Τὴ ποτὰ 
οἰκονομία ΒΕΘΠΙΒ {ο Ἠαγθ ὕνγο ΒΕ6ΠΡΘΒ: 
(1) «Ἔιο δοῦμδὶ αἀπιπϊβίταοη οὗ ἃ 
Πουβε]ιο]ά”: (2) “16 οἵϊοθ οἵ {86 δά- 
πλ]η]βίτα ζουν. ΒῸΣ ὉΠ Τ0ΥΠΙΘΕ ΠΠΘΑΙ- 
Ίης 899 {16 ποίο οη ἨρΗῃςΒ. 1. 10 ; {0Υ 
ὕμο Ἰαὐίογ βθῆβθ, ΙΟ 16 Ἰαβ Ἰεγο, 
6ΟΠΙΡΑΥΟ 1 001. ἱκ. 17 οἰκονομίαν πεπί- 
στευµαι, Κε χΥ]. 2-4, 1βαίαὴ χχῖϊ. 
19, 21. 30 {Πο Αροβύϊθβ απᾶ πϊηΙβ- 
ἴατς οἵ πο Οµατοἳ αγθ οα]]εὰ οἰκονόμοι, 
1 0ος. ἵν. 1, 2, ΤΠ: 1. 7: οοπιρ. 1 Ροῦ. 
1ν. 1Ο. 

εἰς ὑμᾶς] “0 γοισαγᾶ, 1.6. “1οχ 
ὑπ Ροποεβύ οἵ γοι, ὑπ θη 168’; εἰς 
ὑμᾶς Ὀοϊπρ' οΘοπποούθα τ] τὴν δοθεῖ- 
σάν μοι, 38 1ῃ. ΗΡΙΙ68. 1]. 2 τὴν οἰκονο- 
μίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης 
μοι εἰς ὑμᾶς; ΟΟΠΙΡ. Ομ. ΧΥ. 16 διὰ 
τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ εἰς τὸ εἶναι με λειτουργὸν Χριστοῦ 
Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη. 

πληρῶσαι] {ο γιε{74,᾽ 1.6. “το Ῥτοαασ]ι 
ΓᾺ]Πγ,᾿ «ο οἷν 108 οοπαρ]είο ἀθεγε]ορ- 
τηϑηὖ 00): ἃ8 Ίο. ΧΥ. 19 ὥστε µε 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ 
Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ Χριστοῦ. ἼἜμα8 ο ποτά οἵ 
4ο” Ἠογο 185 «ἴμθ «οβΡρο]/ ἃ5 1π ππορί 
Ρ]αςθς (1 ΟοἨ. χὶν. 36, 2 ὅσου. 1]. 17, 1γ. 
2, οἵο.), ὑποιρὴ ποῦ ΔΙ ΤΥ (ο.5. Ἠοπ. 
Ιχ. 6), ἵπ δῦ Ρατ], ἃ8. αἱδο ἴῃ ὑπο Αοίβ. 
ΤῊΘ οὔμεν ἹπεγργείαῦίοΏ, “ὕο αοοοπ- 
ΡΙΗΒΗ πο Ῥτοπι5θ οἵ ἀοά) ποισ] 
βιασσοβίθά ὮΥ 516] Ραβ8αςΘΒ α5 1 ΙΚπσβ 
11. 27 πληρωθῆναι τὸ ῥῆμα Κυρίου, 
2 ΟΙΙΥΟΠ. ΧΧΧΥΙ. 21 πληρωθῆναι λόγον 
Κυρίου, εἴο., 15 ΔΘ {ο πο οοπίθχῦ 
Ἰεγθ, 

26. τὸ μυστήριον] ΤΗΕ 18 ποὺ [86 
οπΙγ ὄθνπαι Ὀουγοπγοά {Γοπι {1ο αποὶοηῦ 
ὨΙΥΑ{ΘΥΙΘΒ, συ] 0 δὲ Ρατ] ΕΠΙΡΙΟΥΕ ἴο 
ἀεβαῖρο ὑπ {οασμίπο οἵ ὑῃ6 (οεΡει 
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᾽ Δ ΄σ 3. ἢ ἃ λ - ΄σ ΄σ 4 9 ον 

απο των αιωνων και απο των ενεων» νυν δὲ ἐφανερωθη 

Ἐς ε / 5 - “7 5 θέ ε Δ / ’ 

τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, "Τοὶς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τι 
Π ΄σ ΄σ / ζω. / / » ΄σ 

πο πλουτος τῆς δόξης του μυστηρίου τούτου εν τοις 

ΤΠο νογὰ τέλειον δῦ Ῥε]ογγ, τετ. 258, 
ΒΘΕΙΗΒ {ο Ὦ6 απ δοχίθηΒΙΟοΠ οἵ {Πο 5816 
ΠΙΕίΑΡΗΟΥ. Ίηπ ΡΠΙ. Ἱν. 12 αδαϊη πα 
Ἠαγο {Π6 γεγΏ μεμύημαι: απά ἴῃ ΒΡρ]6β. 
Ἱ. 14 σφραγίζεσθαι 15 ΡεΓΠαΡΒ 8η ἵπιασο 
ἀεγινεᾶ {ποπ {πο 84Π16 ΒΟΌΓΟΘ. ο 
ἴοο ἴπο Ἐριορίαπς απο αἀάγεςδδεα ἃ8 
Παὔῦλου συμμύσται ἴπ 15η. 9168. 12. 
Το ΟΗγ]βδίαπ {θασηου 15 ὑΠπ8 τεσαγᾶεἆ 
88 ἃ ἱεροφάντης (8806 Ερὶοί. 1. 21. 
13 54.) π]ο ἹπηΙαίες 5 ἀῑδαῖρ]ας Ιπίο 
Όλα υἰΐθβ. Τμεγο 15 πμ ἀἱῄογεπος 
Ἠοπενεγ; {λαί, πΊιογθαξ {πο Ἠεαί]ποη 
ΙΗΥΑ{ΘΥΙΘ8 νγογο ΒΟ Οὐ] οοπβποαά {ο ἃ 
ΏΘΙΤΟΥ ΟΥο]θ, ἴ]ο Οµγίβίαπ τη γβύθυ 68 
αγθ /Υ6ο]γ οοπηπιαπ]οα{ες {ο 811. Τετ 
15. {ηθγθίογε απ Ἰηθεπθίοπα] Ῥαγαᾶοςσ ἴῃ 
{86 απιρ]ογπιοπό οἵ ια Ἱπασο Ὁγ δὲ 
Ῥαπ]. ΚῬεο {Π6 πΟίΘ8 ΟΏ πάντα ἄνθρω- 
πον τέλειον ὈΘΙΟΥ. 

Τηα5 {ιο Ιάρὰ οἱ 8607 65} ΟΥ̓ 6567 6 
ἀἰβαρΡθᾶνβ ΤΠ μυστήριον ἵδ αἀορίεά 
Ἱπίο ιο (Ἰυἰβύϊαπ γοσαῦα]ανγ Ὦγ δὲ 
Ῥαπ]: απᾶ πο ποτά βρη 68. βΙππρΙτ 
έα ὑγαΐῃ πο Ὁ ἵναβ οπσοθ ἰάθη αὐ 
ΠΟῪ 18 Του θα δα, “ἃ ὑγατῃ πο τ ἢ- 

ουὖ βρεσία] τεγο]αίίοἩ πγου]ά πᾶν ῬΏοει 
πηκποπη. ΟΥ̓ {π6 παίατο οἵ πε γαι 
1561 {π6 πγογᾶ 878 πολης. Τὸ πιαγ 
Ῥο ὑγαπβοθπαθηζαὶ, Ιποοπιργε]μεηδίρ]θ, 
πιγα[ῖσα], πηγεύετίοις, ἴῃ ἴπο πιοάςυη 
5686 οἱ ἴμο ἴθγπι (1 098. χΥ. 51, ΕΡΗ. 
γ. 32): Ὀαὖ {Π15 1άθα 18 ααἱῦύθ ααοἰἀεπ- 
ἴα], απά πηαδί ο ραΐλογοά ΓοπΙ ο 
αροοῖαὶ οἰτοιπιξίαποςβ οἵ {1ο 93ο, [ΟΥ 
16 οαηποῦ Ῥο Ἱπ[οιγοά Γοπα {πο ποτά 
1561, Ἠσποθ μυστήριον ἵδ αἰπιοξδί 
ἘΠΊ ΘΥΒΆΠΥ {οαπά ἴῃ οοηπαχίοη τ] 
πιογᾷς ἀθηούϊηρ' Υθυ θ᾽ 0. ος ραβρ]ϊσα- 
ὑΐοπ ; ϱ.6. ἀποκαλύπτειν, ἀποκάλυψις, 
Ῥοπι. χτἰ. 25, ΕΡ]ιθ65. ΠΠ. 3, 5, 2 ΤΊ 688. 
Π, 7; γνωρίζειν ΊνΟΠΙ. ΧγΙ. 26, ἘΡΗ68. 1. 
ο, ΠΠ. 3, 1Ο, Υἱ. 19; φανεροῦν Οο1. 1ν. 3, 
Έοπι. χτἰ. 26, 1 Τΐπα. 11]. τό; λαλεῖν Ιγ. 
3,1 Οοχ. 1: 7, Σὶν. 2; λέγειν, 1 ΟοΥ. 
σποτ. 

Ῥιή {πο οπο βροοἶα] “παγβίθτγ πῃ] ἢ 

ΔΌΒΟΥ5 δῦ Ραα]5 ΟΠιοπσηίς ἵπ {πο 
Ἠρ]β0]68 {ο {πο ΟοΙοββίαπς απἀ ἘΡρῃο- 
ΒΙΔΠΒ 15 {πο ἔγθθ αάπιββίοη οἵ {ο 
επί]ες οπ δα τα] {6γπιβ {ο ἴ]α Ρτί- 
τί]εσθβ οὗ ἐῑιο οοτοπαπ{. Ἐου 0ίδ ο 
8 ἃ ῬΤΙΒΟΠΘΥ; {5 Ίο 18 Ῥουπά ἴο 
Ῥτουσ]αΊπι {δαγ]θβδΙγ (ἴν. 3, Ερι6Β, γΙ. 
19); 018, ὑμουρὴ ΠΙάάσπ {οτι αἲὶ πας, 
γγα8 οοπηπηαπ]σα θες {ο ἨΙπα Ὦτ ἃ εροοῖαι 
τογο]αίοη (Έρ]ος. ΠΠ, 35ᾳ.): ἴῃ {8185 Βαᾶ 
Οοα πιοβί εἰσπα]]ν ἀἱβρ]αγες {Π|6 αν 8} 
θα ἢ οἵ ΗἨΙΒ σοοάποαςδς (πεν. 27, Ἱ. 
2 864., ΕΡἢ68. 1. 6 5ᾳ.; ΠΠ. ὅ5ᾳ.).. 1ῃ οπθ 
Ῥαβεασο οπΙγ {λτοισ]οιό ἴμθβθ ὕνο 
ορἰδί]θς ἵδ μυστήριον αρρ]ιεᾶ {ο δηγ- 
ὑμίηρ' εἶἰδα, Ἐρίιε». γ. 32. Τ]1ιθ β.πιθ 
Ἱάεα οἵ ἴ]θ μυστήριον ΑΡΏΡΘΑΙΒ ΥΕΥΥ 
Ρτοπαϊποη{]γ 450 ἴῃ ὑπ 6 (Παπκδοϊνίησ 
(αἆ ἆὰαᾶ αρρατοεπ{]γ Ἰαΐέος παπι ὅπ γϑϑῦ 
οὗ ἐπ Ιείζετ) αὖ {η6 ϑπά οἵ ιο Ἐρϊεί]ο 
ἴο Όλο ἨοΠΙαΠΒ, ΧΤΙ. 25 84. μυστηρίου... 
εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
γνωρισθέντος. 

ἀπὸ τῶν αἰώνων κιτιλ.}] ΤῊΘ Ῥτο- 
Ῥοβῖθίοηπ 15 ἀοαρί]οβ ὑθιη θοῦ} Ἰεγοα, 
Ῥεΐηπσ ορροβεά {ο νῦν, ἃ8 ἴῃ πΠ6 ρα- 
γ8116] Ῥαδβασο, ἘρλθΒ. 111. 9: ϱοπρ. 
Ἔοπῃ, ΧγΙ. 25 κατὰ ἀποκάλυψιν µυστη- 
ρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγηµένου, 
1 Οον. 11. 7 Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ 
τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν ὁ 
Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων. Βο ἴοο ἀπ᾽ 
αἰῶνος, Δοίβ ΠΠ. 21, χγ. 18, ΡΕ. ΧΟΙΪΪ. 
3, 6ἱο.; ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, Μαζί. 
ΧΙ], 25, Σχν. 24. οἷο. 

τῶν γενεῶν] ΑΠ αἰὼν 15 πιδᾶθ πρ οὗ 
ΤΊΑΠΥ γενεαί; Ο6ΟΠΙΡ. ΕΡΗΘΒ. 111. 21 εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώ- 
νων, 18. Ἡ. 9 ὡς γενεὰ αἰῶνος (ΠΘΙΘ 
ο Ἠεῦγαιν Ἰαβ πο Ρήγα] “βθπηθ- 
γαῦΙοἩ8).  ἨΠεπεο ἴπο οὔθ Ἠειο. 
Νοῦ οηΙγψ νγὰβ 05 πιγείοιγ απ]πονη 
ἴῃ τοπιοῦθ Ῥεγίοᾶβ οἵ απθϊαπΙϐγ, Ὀαὺ 
6ν6η 1π τοσθηί ϱοΠοΓΑΦΙΟΠΒ, Τό 6α1ηθ 
ὍΡΟΝ (ο ποσά α5 ἃ 5αάἆσπ 5αγρτῖβο. 
ΤῊ πιοπηεπῦ οὗ 15 τουε]αίίοη γγαβ έλα 
πιοπηθηῦ οἱ 108 {αβ]πιεηῦ, 
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ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης" 
25 ελ ε ΄σ / θ ΄“ / “ἴ θ 

ὃν ἡμεῖς καταγγελλομεν νουθετοῦντες παντα ἀνθρω- 
“ 

27. ο 

νῦν δὲ κ.τ.λ. Απ ΙπάΙομθῖτο «Ἴααβο 
15 ααυκθθαίεά {ου ἃ. ραγδιοῖρία], τυ ΐο ἢ 
σχοῦσα οὐμαγπγίβο Ἠαγο ῬθσἨ ΠΙΟΥΘ Πᾶ- 
{αγα], ΓΟΥ ὑπ6 βα]κκο οἵ επιρ]αβἰχῖηπς ἴ]ο 
βίαζοπιθηῦ; ΟΟΠΙΡ. ΥΟΥ. 22 νυνὶ δὲ ἀπο- 
κατηλλάγητε,απἆ 6ο ὙΥ ΠΟ δ ΙΧ. ρ.717. 

27. ἠθέλησεν" το[]ρα,) ισα» ρίθαβοα.; 
10 πας ο στασο: [Ὁ νγὰβ πο πιετῖῦ 
οἵ είν οπη. ὅδ ο ποθ οἨὗ 1. 1 
διὰ θελήματος Θεοῦ. 

τὸ πλοῦτος] Πο ΄οοα[ίἠ οἵ αοα;᾽ 
85 τηϑηϊ θύρα ἵπ Ηΐβ ἀἰβρεηβαθίοη οἵ 
ΘΎΔΟΘ, 185 ἃ ῬγοΙΪηθηῦ ἰάθα ἴῃ ἴῃεβο 
ερἰδί]ο5: οοιπρ. 11. 2, ΕΡΙθ8. 1. 7, 15, 
1. 8, 16: οοπιρ. Ῥοπι. χὶ. 33. 966 
3Ρογο, ϱ. 4354. δῦ Ρατ] 868 ἴπο 
ηθυίθγ απά ἴπο πιαδου]πο ΓΟΥΠΙΒ ἰη- 
ἀιεγεπ{Ιγ ἴῃ εδ ερἰβί]εΒ (6.5. τὸ 
πλοῦτος ΕΡΙΙ6Β. 1. 7, ὁ πλοῦτος ΒΡΙΙ68. 
1. 18), ἃ8 ἴῃ 818 οὔ]μοτ Ιούΐεγς (6. 5. τὸ 
πλοῦτος 2 ΟὟΥ. γἱ]]. 2, ὁ πλοῦτος ΟΠ. 
ΙΧ. 23). Ίπ πηοϑὺ ρ8ββασθΒ ΠΟΥΘΥΘΥ 
ἴμογο αἴθ τατίοιβ γοαάΙηπσΒ. Οἱ {πο 
ἸΘΙ{ΘΥ ΓΟΥΠ1Β τὸ πλοῦτος, τὸ ζῆλος, εἴο,, 

8566 ΠΟΘΙ ὃ ΙΧ. Ρ. 76. 
τῆς δόξης) 1.6. “οἵ πο σ]ογῖοιβ 

τηδηϊ δία οη. ΤΠ ποτά ἴῃ Ηε]- 
Ἰεπϊβο ΟὙ ΘΚ 15 {γε ιεπ/{]γ αβεᾶᾷ οἵ ἃ 
υτὶσηί ΠΡ ; 6.5. Ιµι]ςθ 11. ϱ περιέλαμ- 
Ψεν, Αοἴβ Χχὶ!. 11 τοῦ φωτός, 1 ΌοΥ. 
ΧΥ. 41 ἡλίου, σελήνης, δίο., 2 Οὐτ. ΠΠ. 7 
τοῦ προσώπου | Μωυσέως]. ἨεποῬ ἰὖ 
15 αρρ]εᾶ σεπεγα]1γ 6ο ἃ ἀῑνῖηο ἡιαηΐ- 
/Γοδίαίίοπι, ονεη ἩΠεγθ {Ἰιθγο 18 πο ΡΙΥ- 
5104] αοοοπιραππιθπύ οἵ Πσαί; απά 
ΙΠΟΥΘ ϱβρεοία!1γ {ο {9 τονο]αύίοη οἵ 
αοά ἴῃ ΟἨπῖί (6. 6. ἆοῇ. 1. 14, 2 091. 
Ἱν. 4, εἰο.). ΤΠθ οΧΡΥΘΒΒΙΟΠ πλοῦτος 
τῆς δόξης Ο606ΙΥΒ αδαίΏ, ΟΠ]. ἰχΧ. 23, 
ἨΡΗΘΒ. 1. 18, 11. 16. Βεθ Άλογο, Τ0Υ. 
11 σῇ {Πα ποῦθ. 

ἐν τοῖς ἔθνεσιν] 1.6, “88 οχηϊριιοὰ 
απποηπσ {πο (επί]ει Τὸ νας ]αδύ 
Ἠθτο ὑμπαῦ 0118 πηγβί6ιγ, ἐς ἀἴδρεῃ- 
βαὐϊοη οἵ ρτασθ, αομ]εγεᾶ 105 στοαίεδί 
{ΙάΠΙΡΗΒ απά ἀἱβρ]αγοας 108 ἱγαπβορπς- 
από ΦΊΟΥΥ; φαίνεται μὲν γὰρ καὶ ἐν ἑτέ- 
ροις, ΙΕ (ΟΗΥΥΒΟΒίΟΠΙ, πολλῷ δὲ 

ἐστιν. 

πλέον ἐν τούτοις ἡ πολλὴ τοῦ μυστηρίου 
δόξα. ΒἨοτο ἴοο αβ 105 οοαδί ; {ο 
16 ογογβογαά 811] Ῥαγτίοις οἱ οαβίο οὐ 
γα0θ. ο πάαίΐρπι ἵαβ ΄Ῥεσφατ]γ” (641. 
ἶν. 9) ἴῃ οοπΙΡαΓΙΒΟΗ, 5ἴποῬ 105 γΘΑΒΙΓΘΒ 
Βα [ΠΟΘ οΠΙΥ {ου ἃ ἴδυν. 

ὅ ἐστιν] ΤΠ6 δηϊθοθαθηῦ ἵβ Ρτο- 
ῬΔΌΙΥ τοῦ µαστηρίου; ΘΟΙΏΡ. Π. 2 τοῦ 
μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ ἐν ᾧ εἰσιν 
πάντες κ.τ.λ. 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν] “Οὐγῖδέ πι οι 
1.6, “γοὰ επίΙε Νού Ομτίε, Ραὺ 
Οµτίβῦ σἶνοπ {ΓαβΙΥ ἰο ὑπ επίε, 
8 {πΠ6 “πηγβίειγ) οἵ πα] δὲ Ρα 
ΒΡΘΑΙΚΒ; 860 {Πο Ποίθ ΟΠ μυστήριον 
4Ώονθ. Τῇ πο νατίοιΒ τοαᾶῖπς, ὃς 
{ου ὅ, ὑῃοιρἢ ΒΙΡΉΪΥ βΒαρροτίθᾶ, Ιπίςατ- 
{668 η {1ο 86186, ὙΠ Χριστὸς 
ἐν ὑμῖν «ΟΠΙΡ8ΥΘ μεθ᾽ ἡμῶν Θεός Μαίί. 
1.23. Τῦ τηαγ Ὦθ ἃ απαβίίοη Ἠού6γεΥ, 
ΠΟΥ ἐν ὑμῖν ΠΙΘΑΠΒ /τοὐ(υίπι {οι 
οἨ ΄αΠπΟΠ(Ι γοιώ Ἴπο {ογπιος 18. Ῥος- 
Ἠαρβ Πο ΠΙΟΥΘ Ῥτοβραβ]ο Ἱπίθγργεία- 
ΏἼοπ, ἃ8 βασσεβίεᾷ Ὦγ οι. ΥΠ. 10, 
2 ορ ΣΠ 5 θα]. Ἱν. το οοπιρ. 
Ἠρ]αΒ, 111. 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν 
διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν. 
ἡ ἐλπίς] Οοπιρ. 1 Τη. 1. 2: 80 ἡ 

[κοινὴ] ἐλπὶς ἡμῶν Τση. δῇρη. 21, αρ. 
11, Ὀμϊαα. 5, εἴο., αρρ]ὶαᾶ {ο ος Τοτά. 

28,29. "ΤΠ ΟΠτγὶβὺ να, ἴπο Αγρο- 
βί]ο5 απἀ Βναπσε!ϊδίς, Ῥγου]αῖπα τ] ἢ- 
οαὖῦὺ ἀῑδεποίοι απά πΙλοαῦ χοβοχτο. 
ο ΠΟΠ πο τοβποθίοη οεἶθπεγ οἵ 
Ῥ6γβοπβ οΥ οἵ ἰορίοβ. 9 αἀπιοπίβῃ 
ΕΥ6ΓΥ 8 απά Ἱπβίγταοῦ ΘΥΘΙῪ Τ]αΠ. 
Ίο Ἱπ]δαίθ ΘΥΕΣΥ πιαή ἴῃ αἲ] {πο ΠΙΥΑ- 
ἰενίεβ οὗ πἰβάοπι. [ᾧ 18. ΟὟ βἰπρ]θ 
αἴπι 0ο Ῥγοβεηό ΘΥΘΥΥ τη8 [ὉΠ] ̓Ὶ απά 
Ροτ{εοῦΙγ ἰαισηίύ ἴῃ Οµτῖ. Ἐον ΙΒ 
οπᾶά 1 ἐγαῖπ Π1ΥΦΘΙΕ ἴῃ {Πο ἀἰδοῖρ[πο οἵ 
561 ἀ 618} ; {οΥ 0μίβ οπᾶ 1 οοπιαῖῦ ΠΙΥ- 
Β6]{ {ο {Π6 ατοπα οἵ βαβογῖησ απᾶ {οἱ], 
ραδπς {οτί ἴῃ ο οοπΠ]οῦ 811 ὑπαῦ 
6ΠΘΙΦΥ ΜΠ] ΗΘ Ἱπβρίγας, ἃηα ΒΟ ἢ 
ΝΟΥΚΒ ἴῃ Τη6 80 Ῥοπθι[11γ., 

28. ἡμεῖς] “106, [Π6 ῬΓΘΔΟΠΟΙΒ; (Ἠθ 
ΒΆΤΩΘ ΟΡΡΟΒΙ ΠΟΙ ἃ8 ἴῃ 1 005. ἱγΥ. δ, 1ο, 
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Ἡ / / ᾽ 2 / / 

πον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάση σοφίᾳ, 
ε / / / ,ὔ ΄- 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ" 

ἴχ 11, 2 Ο0Υ. χΠΠ. ς Βᾳ., 1 1688. Ἱ. 
1344., εἴο. Το Αγροξίϊε Ἠαδίεπε, α5 
πδαα], 6ο βρθα]ς οἵ {μα ρατί πα Ἰθ 
παβ ρη]ν]]εσεά {ο Ῥοαγ ἴῃ 05 ϱ]οτίοις 
ἀἱκρεηεαίίοηπ. Ηθ 15 οοπβἰγαϊπεἁ ἴο 
ΤῊ ΡΥ 15 οΏ1σθ. 6θ ἴπε ποχί ποίθ, 
απά «ΟΠΙΡ. ΥΟΥ. 23. 

ὃν ἡμεῖς κ.τ.λ.] Α5 ἴῃ δῦ Ρατ] οὗ 
Ίαηρπασο αὖ ΤΠοβεα]οπίσα, ἀοὐβ χνῃ. 3 
ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν, ἃπα αἲ 
Αί1θη5, Αοὺβ χυῇ. 23 τοῦτο ἐγὼ κα- 
ταγγέλλω ὑμῖν, ἵπ Ῥοΐῃ νο Ρδ8- 
βασο», α5 ΠΘΙΘ, ΘΩΡΙΆ 515 15 Ἰα1ἃ οἨ ἴ]ιο 
Ῥ6γβοΟΠ οὗ {πο ΡΙΘΑΕΊΟΣ, 

νουθετοῦντες] ααπιοπίς]ίπῃ ΤῊΘ 
ὕπνο σου 8 νουθετεῖν απᾶ διδάσκειν ΡΥ6- 
βΒθηῦ οοπιρ]επιεπίατγ αβραοί5 οἵ {ῃ6 
ῬΥΘΔΟΠΟΥΒ ἀπίγ, ἃπα ατα τε]αίοά {ια 
οπθ {ο {16 οἱ]6Υ, 38 μετάνοια ἴο πίστις, 
ἑπραγπῖ ἴο τερεπ6, ιδιο πι 
ὑπ αι. Βου {Π6 τοϊαὐϊοη οἵ νουθετεῖν 
ἴο μετάνοια 8686 Ἐ]α{. 7707. Ρ. 68 ἔνεστι 
τὸ νουθετοῦν καὶ μετάνοιαν ἐμποιοῦν, 
Ρ. 452 ἡ νουθεσία καὶ ὁ ψόγος ἐμποιεῖ 
μετάνοιαν καὶ αἰσχύνην. ΤἼΘ ὕγγο γ 8 
νουθετεῖν ἃπα διδάσκειν ατα οοππροίοα 
η Ῥ]αίο Βγοίαῃ. 323 ν, 1600. 845 8, 
ΡΙαῦ. 27ογ. ϱ. 46 (οοπαρ. Ρ. 39), Βίοι 
0178. ΟΥ. καχΙ, Ρ. 369; {μθ βὺῦ- 
βίη γοθ διδαχὴ ἃπα νουθέτησις ἴῃ 
ΡΙαΐο 2.689. 399 Β. ΒΙΠΙΙΑΤΙΥ νουθε- 
τεῖν πιά πείθειν οσοι ἰοφείπογ ἴῃ 
Αγίςί, ιοί. Π. 19. Ἐοχ {Π6 νο Γαπο- 
ὑϊοηβ οἵ 6. Ῥγεας]μεις οβϊσθ, ο0ἵ- 
γθβροπάΊπσ χοβρεοῦϊγεΙγ ἴο {ια πο 
ψοτᾷβ, 56ο δῦ Ρα] οπΏ Ἰαησιασο ἴῃ 
Αοὐβ Χχ. 21 διαμαρτυρόµενος...τὴν εἰς 
Θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν 
Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν. 

πάντα ἄνθρωπον] Τ]τεῬ ὑϊη165 16- 
Ῥεαίεὰά {ον λα β58Κ6 οἵ επιρμαβίσίης 
{86 τηὐοογϑαϊὶέμ οἵ ἴ]ο (.οβρε]. ἘΤῖς 
Ρτεαῦ ὑγαῦἩ, {ος ΙΟ δὲ Ῥαι] σανο 
Ἠἱβ Ι{6, Ίνα5 ΠΟῪ ασαῖπ επάαπσεγοά 
Ῥη ἴο ἀοοίῖπε οἵ απ Ιπζε]εοίια] εκ- 
οἱαβίναπθβε ὑαπρῦ Ὦγ ιο ἀποβίϊοίσοις 
αὖ Οοἱοββα», 8 Ῥοΐογτο ἴὖ μὰ Ῥουι 
οπᾷαηροτοᾶ Ὦγ ο ἀοομίπο οἵ ἃ 

εεγεπιοπῖα] εχκο]αβίνεπε5ς {αισ]ᾖῦ Ὦγ 
{Π6 ο πάαίσενς ἴῃ (α]αᾶα. 866 αΏογο, 
ΡΡ. 75, 90, 965ᾳ. Έον {86 τερεΙθῖοη 
οὗ πάντα 6ΟΙΠΡΑΥΘ εβδρεοῖα]]γ 1 090Υ. Σ. 
1 864., Ἡ]θγθ πάντες 15 νο {1πΙ6Β, απιᾶ 
10. χὶϊ. 29, 30, γῇ 6 16 18 86ΕΥ6Π {ΠΠ168 
ταρεαίεά; 966 8150 Ῥοπι. ἰχ. 6, 7, Σὶ. 
32,1 ΟΟΥ. ΧΙ; 13, πι σπιν συ ος 
Έγαπδογίρ6γ5 Ἰαγθ Ῥεεπ οβεπάεά αὖ 
{815 οἩαλγασἑατῖκίῖς τερεΗΙάοη Ἠθγα, απᾶά 
εοπδεαποεΠ/{]γ Πᾶν οτηϊ θα πάντα ἄν- 
θρωπον ἵπ 9Π6 Ῥ]αςθ ΟΥ οὔ]εγ. 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ] ΈΤ]ιε ἀποβύϊο β8Ρροκο 
οὗ ἃ ὈΠΠπα [10 [ου {Πθ ΠΙΒΗΥ, οἵ ἃ 
Ἰήσ]οαγ γνῶσις ἴο0Υ Π6 ἴθ. δὲ Ραπ] 
ἀθοίαγοβ ὑπαῦ πα {α]]ο5δύ νηβάοπι 15 
οὔεγοά {ο αἲ] αἰ]κο. ΤῊ ομαγδοίου οὗ 
Όλο {οας]]ης 15 ας [γου ἵΤῸΠῚ γϑϑύγ οὐ, 
αξ ΔΥΘ {μα απαΙβεαθίοηπς οἵ {πο ταοῖρί- 
εηίΒ. Οοπιρ. 1]. 2, 3 πᾶν πλοῦτος τῆς 
πληροφορίας τῆς συνέσεως...πάντες οἱ 
θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως. 

παραστήσωμεν] Ἀεο ἴπθ ποίθ 0Ἠ 
παραστῆσαι, ΥΘΥ. 22. 

τέλειον] ο 1 00. 1]. 6, 7 σοφίαν δὲ 
λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις...Θεοῦ σο- 
Φίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην. 
Ίπ Ῥούῦ] Όιμεδο Ῥαβδασες πο ερί(]λεί 
τέλειος 18 ΡτοβαβΙγ ἃ πιείαρµον Ὦου- 
τονθά ἴτοπι ἴ]ο αποϊεπύ πιγδίετίθς, 
ΠΟΘΙ 16 566ΙΗ5 {ο Ἠανο Ῥευι Δρρ θα 
{ο ιο ΠΙΙ1γ Ἰηβίτιοίαᾶ, α8 ορροδεᾶᾷ {ο 
{ῃ6 πογίοθ: «ϱΟΠΙΡ. Ῥ]αΐο λωῳαᾶΐγ. 
249 6 τελέους ἀεὶ τελετὰς τελούμενος 
τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται...250 Β, 6 
εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τελετῶν ἣν θέμις 
λέγειν µακαριωτάτην...μυούμενοί τε καὶ 
ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ, ΦΥ ΠΙΡ. 
209 Ε ταῦτα...κᾶἂν σὺ µυηθείης τὰ δὲ 
τέλεα καὶ ἐποπτικά...οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ 
ἂν εἴης, ΡΙαύ. ἔγαρπι. ἄε 4π. γι. 2 
(ν. Ῥ. 726 ὙΥγύϊθῃ!.) ὁ παντελὴς ἤδη 
καὶ μεμνημένος (ΙΑ {πο οοπίθχί), 
Ῥίοι ΟἨ1ΥΒ. ΟΥ. ΧΙ, Ρ. 203 τὴν ὁλό- 
κληρον καὶ τῷ ὄντι τελείαν τελετὴν 
μυούμενον; 366 Ὑαἰοκπαςτ ον Εαπ1ρ. 
Πἱρρο. 25. «μα Ποβεςσ] «φίαορῆ. Ρ. 33 
54.) Ρ. 12654. βΒοπιοπ]λαῦ βἰπ]]ατ]γ 1 
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ελ η - / λ Χ / 9 

δείς ὃ καὶ κοπιώ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐ- 
- λ 2 / 3 2 ἣν.» / 

τοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

Όλο τιχχ, 1 ΟΠΥΟΠ. ΧΧΥ. 8 τελείων καὶ 
μανθανόντων 5ίαπᾶ8 ἴον “ὑΠ6 {θας]ιογς 
(ος ὕπ6 ν156) ἃπα {Πα βο]ο]ατβ. 39ο 
85ο ἵη 2 Ρεῦ.Ἱ. τό ἐπόπται γενηθέντες 
τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος ΜἍῸ 5661 {0 
Ἠαγο ὕΠθ 84Π16 ΠΠείαΡΠΟΥ. Αβαπ {ΠΠπ18- 
ὑγαύϊοπ 16 Τιαγ Ῥο πιεπθοπεά ἴλμαί 
Ῥ]αΐο απά Ατὶδίοί]ε οα]]εὰ {Π6 Πϊσ]ιεν 
ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΥ ἐποπτικόν, Ώεσαπβε [οβθ 
ΝΟ Ἠανο ἰγαπβεεπάθά ιο Ῥουσπά 
οὗ {Πο πια{ετῖα], οἷον ἐντελῆ [Π. ἐν τε- 
λετῇ] τέλος ἔχειν φιλοσοφίαν [φιλοσο- 
φίας] νομίζουσι, Ε]αῦ. ἤ7ογ. 352 Ρ, Β. 
Έος οἴπες πιοίαρλοτίσα] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
ἴπ δὲ Ῥαπ], ἀετῖνεά ἔχουν ὑπ6 τηγβίθ- 
ΥΙ68. 566 ΏΟΥθ ΟΠ μυστήριον Τετ. 26. 
Ἰπβπεποθᾶ Ρτοβαβ]γ Ὦ} (ία Ἰεαί]ειι 
186 ΟΕ τέλειος, ἴπο οατΙγ ΟἸ γἸβύϊδ 8 
αΡρΗεᾶ 16 {ο ὑπ6 Ῥαρίάζεᾶ, α8 ορροβδεᾶ 
ο {π6 οπ{ΘεΒΙΠΠΕΗΣ: 6.5. ο αβη 7) αΐ. 
8 (Ρ. 225 6) πάρεστιν ἐπιγνόντι σοι τὸν 
Χριστὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τελείῳ γενομένῳ 
εὐδαιμονεῖν, (Ἴδην. Ε1οηπ. 111. 29 ὑποχω- 
ρεῖν µοι κελεύσας, ὡς µήπω εἰληφότι τὸ 
πρὸς σωτηρίαν βάπτισμα, τοῖς ἤδη τε- 
λείοις ἔφη κ.τ.λ., ΧΙ. 36 βαπτίσας...ἤδη 
λοιπὸν τέλειον ὄντα κ.τ.λ.; ἄπᾶ [ῸΓ 

Ιαΐεγ υυυϊῦθυβ 866 ὅπ] ον 7168. 8. ΥΥ.τε- 
λειόω, τελείωσις. Αἲ 811] ογεηπίβ πα 
ΤΊΑΥ αβοτῖρο {ο 105 οοππεχίοη ὙΠῸ ἔ]ιο 
πιγβίετίες {με {απού ὑπαῦ 16 πας αἀορίεᾶ 
Ὦγ αποβίϊοβ αὖ ἃ Ἰαΐεν ἀαΐο, απᾶ πιο 
Ῥτοβαβ]γ Ὦγ 6 Οποβύϊοίζουβ αὖ 0118 
6παα, {ο ἀῑδησι]αη λα ῬοββΒΕΒΒοΥς οὗ 
Όπο ΠἨίσῃογ γνῶσις ἴΤοπι ιο ταἶσαν 
Ἠετά οἵ ΏεΠετοτβ: 560 {Π6 Ῥάββασες 
αποίθεά ἵπ λα ποίο οη ΡΗΙ. ΠΠ. τς. 
19 επαρ]ογῖης ὑπ {ανοιγ]{ο αποβίϊο 
{ατπα, ελα Αγροβί]ο Βίγκο αὖ ἴ]ιο τουί 
οἵ ἴμο (ποβο ἀοοαῖπθ. Τ1ο Ίαη- 
6υασο ἀρβοτῖρίίνε οἵ {πο ΠδαίΠεη π1γΑ- 
{θπίαος 15 ὑγδηβίθυυθα Ὦγ πα {ο ἴ]ο 
ΟΠ τ βύϊαη ἀἱδρεηβαίίοη, θα Ἡς ΤΙαΥ 
ὑππ8 1πηογθ εβεοθίνεΙγ οοπίγαβε {ιο 
Όήπσς εἰσπ]ῃεά. Τε έταθ οβρα] 4150 
Ἰας 118 πιγείετίθς, 195 ΠΙεγορ]απίς, 108 
ἹπΙάαίοι: Ὀπὺ Όλεβδο 816. ὀρθῇ {ο αἱ] 
αμκο,. [πῃ ΟἨτὶδῦ επετγ Ὀο]ίεγευ 15 τέ- 

λειος, Τ0Υ Ἡθ Ἰαβ δεν δάμη θα ἃ8 
ἐπόπτης οἵ 1058 πιοβῦ Ῥτοίουπᾶ, τηοβῦ 
αγία], ϑθογθύβ, 866 ασαϊηπ ἴο ποίθ 
ΟΠ ἀπόκρυφοι, 11. 3. 

20. εἰς ὃ] 1 6. εἰς τὸ παραστῆσαι πάντα 
ἄνθρωπον τέλειον, “ὑπαῦ 1 πιαγ Ἱπϊθ]αίο 
8}1} πιαπ]κἰπὰ 1Π (Πο Π11Πθβς οὗ 015 τηγς- 
ἴατγ; “ὑπαῦ 1 Πιαγ Ῥγθαο] {Π6 6Ο5Ρ6] 
{ο 811 υυιὺμουαῦ τεβεγνο’ ΙΤ δὲ Ῥατ] 
Ἠαὰ Ῥθδεπ οοπ{επί {ο ῬτεασἩ απ οχο]ι- 
Βἰνο (9861, Βα πηϊσ]6 Πᾶν βανϑα ΗἨπι- 
561 ΕΟΠ1 ΤΟΥ͂Θ απ Ἠα]Γ ιο ἑοπβρ]ος 
οἵ ἢ15 116. 

κοπιῶ] ΤΗΪ5Β ποτά 15. τιβϑα ορροεῖ- 
ΔΠῪ οἵ ἄιο Ἰαῦοας ππάεγσοπε ὈΥ ὑπ 6 
αἰλμ]είο ἴῃ Πῖ5 (γαϊπίησ, απἆ {]ιογείογθ 
ΠΡ Ππίγοάπσςς ο ππείαρ]ογ οἵ ἀγω- 
νιζόµενος: 6ΟΠΙΡ. 1 Τπῃ. Ἰγ. 1Ο εἰς τοῦ- 
το γὰρ κοπιώμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα (ἴ]ιο 
εοτταοῦ τεαςΙπς), ἃ Πα 566 {μα ρ8ββαΡ6Β 
ααοίαά οπ ΕΙ]. 1]. 16. 

ἀγωνιζόμενος) / οοπι{ρπιαίπῃ πι {ο 
{1848 ὕπ6. πιείαρ]ον Ῥεϊησ οοπθ]ηιιθᾶ 
ἴῃ ἴ]19 ποχῦ νογςο (1. 1), ἡλίκον ἀγῶνα; 
6ΟΠΗΡ. ἵγ. 12. Ἴπεβο πγογάς ἀγών, ἀγω- 
νία, ἀγωνίζεσθαι, 318 ΟΠΊγ {οαπά ἴῃ δὲ 
Ῥαπ] απ Όλα Ραπ]1πο νηήθίησς (Ίμακο, 
Ηοερτενβ) ἵπ ἴπο Νεῳυ Τοβίαπιεπϐ, 
ΤΉΘΥ οἑσοατ ἵπ εΥετγ ϱτοπρ οἵ δὺ Ραπ]8 
Ἐρ]ϊδί]6.. ΤῊΘ πξε Ἠεγε πηοβϑῦ γ6βδαΡ]68 
τ ῶπερε. 11: 2 λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγώνι. 

ἐνεργουμένην) Οοπιρ. Ἐρμ.1 11.209. ΒΟΣ 
ὕπο ἀῄεγοποο Ῥεύπεεη ἐνεργεῖν απιᾶ 
ἐνεργεῖσθαι 866 {ια ποῖθ οἩ (σα]. ν. 6. 

11. 1---3. “1 5ροκο οἵ απ αγεπα απᾶ 
ἃ οοπῇ {οί ἵπ ἀεδοτῖρίης ΠΙΨ αροβίο]ςο 
Ἰαροιχ». Τ1ο Ππασο παβ8 ποῦ Πσ]ιθ]γ 
ειοβεῃ. που] Παγαετοι που (Πα πΙγ 
σαγο 15 ποῦ εοπβπεᾶ {ο πΙγ ονη αἰγθοῦ 
απ Ρογβοπα] ἀδοίριεδ. 1 π]δ] τοι 6ο 
ππαρθτείαπά Όιο πιασπϊθιᾶο οὗ ἐπ 
βίτασσ]θ, 10) ΤΙ απχὶείγ [ου γοα 
οοβίβ π1α---ἔοχ τοι απάἀ [Ὁ] γοῦν ΠΟΙΡῊ- 
Ῥοισ5 οἵ Ταοάΐσθα, ἃπα {ον 811] π]ιο, 
κο ΥοιΥΒΕΙΥΘΒ, Ἠανθ ἨΘΥΕΥ πιθοῦ Τη6 
{ασ {ο ἴδοθ ἴῃ ἴμο Παδῃ. 1 απι ο0η- 
βίαη{]γ νυ θϑυ]ηρ ἴῃ αρἰτῖς, ὑπαὺ {86 
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/ ε - 5 / 3 “ ᾽ ε 

ΤΙ|. "θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι, ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ 
΄ 4 - 3 ς 3 

ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικίᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑώρακαν τὸ 
/ “ 2 ε ΄σ ε 

πρόσωπον µου ἐν σαρκί, "ἵνα παρακληθώσιν αἱ καρδίαι 

Πθαγΐβ οἵ 811] 510} ππαγ 6 οοπβγπιεά 
απ αἰτεπσίμεποά ἴῃ ιο [1 ; Οιαῦ 
Όπαγ πια Ὀ6 απ]θεᾶ ἴῃ Ίογα; ὑπαῦ ἔΠογ 
π]αΥ αἰίαΙπ {ο αἱ πε ππβροακαθ]ε 
γγΘα ἢ ὙΠΟ οοΠ1θ6ς {Τοπα {Π6 ΕΓΠΙ 
ἑοηγΙο(ῖοη οὗ απ απάθγβίαπάϊπς ππᾶ, 
παγ Ὀ6 Ὀτοισ]ό {ο {Π6 Ῥογίοςῦ Κπον- 
Ἰεάσο οὗ ἄοάΒ πιγβίθυγ, ΥΠΙΕἩ 18. πΠο- 
ης εἶξο αν Ολτῖςεί-- ΟἨγὶκί οοἩ- 
{απο ἵπ ΗΙΠΙδΕΙΕ αἲ] {Π6 ἔγθαβιιγος οἵ 
γα ὁ απά Κπον]εάσο ΠΙάάεη α αγ. 

Ι. Θέλω κιτλ.] ΑΒ ἵη 1 Ο901. χὶ. 2. 
Το εοττγεεροπάΐπσ ποοαύγθ {ΟΥΠΗ, οὐ 
θέλω [θέλομεν] ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἵ8 ἴἶιθ ΤΟΥ͂Θ 
6ΟΠΙΠΟΠ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΝ ἵπ δὲ Ρα]; Ἀοτῃ. 
το πι ο, τσ ο πα 52005 
Ἱ. δ, 1 Τ1688. ἰν. 13. 

ἀγῶνα] ΤΠ ατεπα οὗ ιο οοπ{θ»ί {ο 
ΨΙο]ι ἀγωνιζόμενος ἵπ {Π6 ρτοοθάίπσ 
ΥΘΥΒΘ ΤΘΙΘΥΒ ΠΥ 6 εἴίμεν οπγαγά ΟΥ 
Ἰηγνατά. Τὸ ν]] Ππε]αᾶς {Π6 ΄βσηπσ 
νη(ποαί α5 πγε]] ας {ιο ΄{δαγς υπ ςμΙη. 
Ἠετο Ἠοπενογ ἴμο Ἱηπαγά αίγασσ]ο, 
[86 υτοδί]ίης ἴῃ Ῥγαγοτ, 18 {ο ργοᾶο- 
πηπαπῦ 168, ἃ ἴῃ ΙΥ. 12 πάντοτε ἀγωνι- 

ζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς 
ἵνα σταθῆτε κ.τ.λ. 

τῶν ἐν Δαοδικία] ΤῊΘ ΤμαοβῖσοθαηΒ 
Ἡεγθ ΘΧΡΟΒΘα {ο {μα βαπιο ἀοοίγίπαι 
Ῥογ18 48 0Π6 Οο]οβδίαηβ: 5860. αὔογο, 
ῬΡ. 2, 41 84. Τμο ΗΙεταρο]Πίαπς ατα 
ἀοιρί]θβς Ιπο]αᾶσεὰ 1πΠ καὶ ὅσοι κ.τ.λ. 
(οοπαρ. ἵν. 13), Ὀαί ἃγθ ποῦ πιοηθίοπεᾶ 
Ἰιογθ ὮΥ παπαθ, Ῥτοβαβ]ψ Ῥεσααδο {]αγ 
ΝΘΥΘ 1658 οΙοβεΙγ οοπηθοίθὰ γη Οο- 
19886 (866 1γ. 15 86.), ἃΠ ἃ Ρο6ΓΊΊαΡ5 8150 
Ὀθοδιβθ {πο ἆαησεν πας 1655 ἐ]γοαίθι- 
Ἰης {1ογο. 

καὶ ὅσοι κ.τ.λ.] ΄απᾶ αἰ 01ο, 1]κο 
ΥΟΙΙΒΕΙΥΘΒ, Λα9ο ποί 8667), εξο.; ΏΘΙΘ 
{ο καὶ ὅσοι Ιπίχοάποςς {ιο γγο]ο οἶαββ 
{ο Ισ Πε ΡΕΥΒΟΠΒ ΡγεγίοιδΙγ οπι]- 
πιθγαίεὰ Ῥε]οηςσ; 5ο Αοὐβ ἵν. 6 ἴΑννας 
ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ιωάννης καὶ 
᾿Αλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους 
ἀρχιερατικοῦ, Ἠ6Υ. ΧΥΙΠ. 17 καὶ πᾶς κυ- 
βερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ 

ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζον- 
ται.  Έγεη ἃ 8ΙΠΙΡΙθ καὶ ν01}} ΒοΠΙΕΙΙΠΙΘΒ 
Ἱπίτοάπςο {πα σεπεγα] αἴναοτ ἴ]α ρατί]- 
οπ]αγ, 6.8. Αοὐβ ν᾿ 29 ὁ Πέτρος καὶ οἱ 
ἀπόστολοι, ΑΥ. ΔΙ. 413 ἐν ᾿Αθηναίοις 
καὶ τοῖς Ἕλλησι, οἷο.; 880 ΚΌΛΠΟΥ 
ΟὙαηιηι. ὃ 521, τι. Ρ. 791. Όπ {ιο οὔμες 
Ῥαπαά καὶ ὅσοι, οεουττῖης ἵπ ΑΠ ΘΠΏΊΤΠΘ- 
Ταὐύϊομ, βοπιθπιθΒΙπγοᾶισθβα ἀἰπετεπί 
οἶαβς [ΤΌΤ {ποβθ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ Ιπθηθίοπθᾶ, 
48 6.5. ἵπ Ηογοά, γῖϊ. 195. ΑΒ ἃ ρυγθ 
σταπιπιαξίσα]ὶ απθδίοη Πετείοτο ἴὖ 18 
αποθγίαίη πηεί]μου δῦ Ρα] Ιαπσιςσο 
Ἠοθγο ΙΠιρ]Ι68 Ἠ]5 Ρετδοπα1 αοφπαΙηζαποθ 
τὶ 5 οοιγεβροπάσπί5 ου πο οοη- 
ἔναἲγ. Βιαῦ ἴῃ 811 86] 63568 ἢ: Β6ΠΒΘ 
οὗ πο οοπίοχῦ πηαδύ ο ΟἿ σα]ἀο. 
Ίπ ιο ργεδεπί Ιπβδίαπορ καὶ ὅσοι 18 
απίέο οαὖὺ οὗ Ῥ]ασς, ππ]εβς {πο Ο0108- 
βίαης 8η ΤαοάἱσθαΠΒ 48Ο Ί6ΥΘ Ῥεί- 
ΒοπαΙ]γ ππΚΠΟΥΗ 6ο {Πε Αροδί]α. 11α6γ9 
ποσά ὍΘ. πο Ιθαπίης ἴῃ βἰπσ]ης 
οαὖ ὑπαϊοίαιιαίς ΝἩο Ἰθ6υθ ΠΟΠ ἴο 
Ἠϊπα, απά (επ πιοπθοπῖηςσ 6ΟΠΙΡΥΘ- 
Ἰαπαίνθὶγ αἰξ τὸ στ 6 ΠΙΠΟΠΗ 0ο 
Ἠϊπα: 866 4Ρογε, Ρ. 28, ποίθ 4. Ἠθποθ 
πθ ΠΙΑ Πίου [τοπ ἴῃπθ θχρΓθΘΒΒΙΟΠ 
Ἀθγο, μας δῦ. Ῥατα] Ἰαά πογου υἱβιύθα 
0οἱοββο---απ ΙΠΓΘΥΟΠΟΘ ΙΥΠΙΟΝ Ία8 Ώθεῃ 
αἰγοαάγ βΠοπη (ρ. 23 84.) ἴο αοοογᾶ 
Ῥοῦ γη θ]ι πο Ιποίάσπία] Ιαηςιασο οὗ 
Ομΐς ορἰφέ]ο εἰδαπ]εγο απᾶά γηθ ο 
ἀϊτοσί Ηἰδιογίσα] πασγα(ίνο οἵ 61ο Α οὔβ. 

ἑώρακαν] ΒῸΓ ἐπ] οπᾶἶης οὗ {πο 2τά 
Ρ6γ8. Ῥ]αγ. Ῥογ[οοῦ ἴῃ -αν 8660 ΠΟΥ 
ὃ ΧΙ]. Ρ. 90. ΤῊ τοοθϊγοά {οχῦ τοιάβ 
ἑωράκασι. ἴπι {18 ρ8βδασθ {]θ ω ΌΤΙ 
Ἰα8 ἴ]ο Πίρηθυ βαρροτύ; Ὀαῦ Ῥε]οι 
ἴῃ νου. 15 ἴλο Ῥγοροπάςγαπςθ οὗ αἲι- 
]ιογίϐψ {πνοιΥβ ἑόρακεν ταίλες Παπ 
ἑώρακεν. Οπ {Π6 159 οἵ {18 {ΟΥΠΙ ἴῃ ο 
8566 Βαῤίμηδηη 4ις/. αγϊοο. ϑργαολί. 

ὃ 84,1. Ρ. 325. 
2. παρακληθῶσιν)]͵ εποοιγαφεᾶ, 

εοπ]γπιεᾶ, 1.9. ΄οοπι[οτύοά) ἵηπ ἴο 
οἰάογ απά πίᾶον πιθαπίηςσ οὗ ὑμθ ποτά 
((οοπίογ αν), Ῥαῦ ποὺ πηθι 108. πηο- 
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᾽ ΄ / 3 ΠῚ / 4 ΕῚ ΄ ΄- 

αὐτῶν, συμβιβασθέντες ἐν αγαπη και εἰς παν πλοῦτος 
αν / - 3 9 7 ΄- 

τῆς πληροφορίας τής συνέσεως, εἰς επιγνωσιν του μυ- 

στηρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ δὲν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θη- 

ἄθτηα απά γοβϑύνοὐθα 56η80: 866 παρά- 
κλησις Ῥ]]. 11. 1. ΕῸΓ παρακαλεῖν τὰς 
καρδίας ΘΟΙΏΡ. Ιγ. 8, Ερ]ιοβ. Υἱ. 22, 2 
Τ11685. 11. 17. 

αἱ καρδίαι)]͵ ΤΊΠΘΥ πιεῦ ὑπ6 ΑΡοβί]ο 
Ἠοθατῦ {ο Ἠθατί, ὑποιρὴ ποὺ [ας ἴο 
{αοθ. 6 Ἰαγο Ἠσαγο ὕῃ6 5816 ΟΡΡΟ- 
ΒΙΓΙΟΠ Οἱ καρδία ΑΠᾶ πρόσωπον 38 ἴῃ 
1 Τ]16β8. 11. τ7,: ενοασ]ι 1655 ἀῑγοσί]γ 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα ; 566 Υ6Υ. 5. 

αὐτῶν] ΠΘΙΘ. ν β]οα]ά οχρθοῦ 
ὑμῶν, Ὀαύ ὑπ6 Βιιβυύυιαςουη οἵ {πὸ ὑμϊγά 
ῬΘΙΒΟΙ ΓΟΥ {Π6 ΒΘΟΟΠα 15 βυρροβίθα Ὦγ 
ὕπ6 ἱπιμηθα!αύθυ Ῥτεσθᾶαϊησ καὶ ὅσοι. 
Τϊς Βα θδυϊπὑϊοη οΟΠΒΥΠΙΡ ὑπ ΙΠίΘΥ- 
Ῥγοίαίίοηι ΟΕ καὶ ὅσοι ΔΙΥΘΔΑΥ͂ ΡἼΥΘΗ. 
{9π|6585 {πΠ6 ΟΟ]οββίδηβ ατθ ἱπο πα θα ἴῃ 
ὅσοι, ἴἈΘΥ πιαδί Ὀ6 Θχοϊπα θα ὈΥ̓͂ αὐτών. 
Ὑ οὗ 08 οχο]αβίοη 18 ΠΡ] οοποοίνα- 
Ρε ἴῃ 5.10}} ἃ οοηὐοχί. 

συμβιβασθέντες] ΄{7ι6Ψ δοίγ ται], 
οοπιφραοίθᾶ,) {ου συμβιβάζειν γτηυιῦ Ἰεγθ 
Ἠανθ 108. «ΟΠΙΠΙΟΠ ΠΠεαΠΙης, ἃ5 1 Ίιαβ 
εΙβοπΊΊθγθ ἴῃ 015 απά ο οοπιραπίοἩ 
ερἱδί]θ: Υ6Υγ. 19 διὰ τών ἀἁφων καὶ 
συνδέσµων...συµβιβαζόµενον, ΒΡΗΘ. ἰν. 
16 πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ 
συμβιβαζόμενον. Οὐλατνγῖδο Ὑνθ πη]σ]ιό 
Ὀ6 ἀἱδροβεᾶ 0ο αβδῖση ὕο ὑμ]8 νυ Ὁ στο 
ὉΠ 6 861186 ψ ΒΊΟΣ 16 αἱαΥ5 Ώ6αΥΒ ἴῃ 1ο 
Ίχχ (6:0: ἵπ 18, Χ] 14 14, ααοϊοά 
ἴῃ 1 ΟοΥ. 1]. 16), Ιπείγαοῦεᾶ, ἰαασί) 
38 16 15 Το πα θυ ἴῃ ἴμο Ὑπ]ραίο, [08 
ἀϑαρθ ἴῃ ὑπ6 Αοὐβ 16 οΘοηηθοῦθα γη θα 
0115 Ἰα θυ ΒΕΠΡΘ; 6.6. ΙΧ. 22 συμβιβάζων 
ἀρτονῖπο) χυϊ. 1Ο συμβιβάζοντες ΄601- 
οἰαάἴπσ”; ἃ Πα 80 ἴῃ χὶχ. 33 συνεβίβα- 
σαν ᾿Αλέξανδρον (πῃ6 Ὀορυ βαρροτίρα 
γοιΊης) οαηπ οΠΙγ τηθῶ «Ιπβιγασθοά 
ΑΙοχαπάεν» ΕῸΓ πὸ ἀονεπί 56 η80 
οἵ ὑπ6 ποππαὤγνο ὩΡβοϊαΐθ 566 {Π6 
ποΐθ οἩἳ 1, 16. πο τοσεεϊνοά ἰθχὺ 
βιρα]ζαῦθς συµβιβασθέντων Ἠθγθ. 

ἐν ἀγάπῃ] ΒῸΓ Ίουε 15 Π6 σύνδεσμος 
(1. 14) οὗ Ῥογ/{εοῦίοη. 

καὶ εἰς] ΄ απιά Όγοιι] ιώιίο) ἴπο 
ιουσηί Ὀεῖηρ βαρρ]εᾶά {γοηπι ἴ]λο Ῥγο- 

οεάΐπρ συµβιβασθέντες, ΨῖοἩ Ιπγο]νας 
4η Ἰάθα οὗ Πιοβίοη, 6ΟΠΙΡ. 0}. αχ. 7 
ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 

πᾶν πλοῦτος] ΤῊΪΒ γοααῖπς 15 Ῥείίον 
βαρροτίθὰ ὑμδη εἰῦῃΠογ πᾶν τὸ πλοῦτος 
ΟΥ̓ πάντα πλοῦτον, Ὑγ}116, 38 ἴ]ιο ἰπίεί- 
τηθαϊαύθ γϑϑαϊηρ,, 16 4180. ΘΧρ] αἰ ηΒ {]θ 
οὔ]ιου πο. 

τῆς πληροφορίας] ο Γῖ απδιι- 
Τῶ66 Τ0Υ 50 5668 {ο Ὀ6 πο 
πθαπ]ης οἵ πο εαὐβίαπίϊνο πἼεγεγοτ 
16 οοσας ἴῃ πο Νου Τοδαπιοηῦ; 1 
Τ]ι6ββ. 1. 5 ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, ΗοΡ. 
Υἱ. ΓΙ πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, 
Χ. 22 ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, 60ΠΙΡ. 
ΟἸεπι. οι. 42 μετὰ πληροφορίας πνεύ- 
µατος ἁγίου. ΙΕ ιο οχοερύοπ οὗ 
1 Τ1688. 1. 5 Ἰούθνθυ, αἲ] ιο ΒΙΡ]10Ὰ) 
Ῥαββασος πασηέ Ώθαγ ἴμο οὔὐμου 86εΠβΘ 
{α]πορβ: 566. Β]θεκ οἳ Ηοῦ. νἱ. 11. 
Έου {Π6 παρ 566 {ο ποῦο ΟΠ πεπλη- 
ροφορηµένοι Ῥε]ου;, ἵν. 12. 

ἐπίγνωσιν] Ἀεο ὑπ6 ποῖο οἩ Ἱ. 9. 
τοῦ μυστηρίου κ.τ.λ. /]θ ΠΙΠΡίΕΥΨ 

οὗ ἆοᾶ, ουεπ Ο)ιγίδέ ὧν τοπ, εὔς., 
Χριστοῦ Ὀείηο ἴῃ αΡροβΙκοπ ἢ τοῦ 
μυστηρίου; 6ΟΠ1Ρ. Ἱ. 27 τοῦ μυστηρίου 
τούτου...ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 1 Τ1πῃ, 
ἢ]. 16 τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, Ὅς 
ἐφανερώθη κ.τ.λ. Τ116 ΤΘΙΡΟΠΒ{ΟΥ δαορῦ- 
1Πς: ὑπ6 γϑδαϊηρ' τοῦ Θεοῦ Χριστοῦ ἃ10 
ρΐνοπ ἴῃ ύο ἀείασμεά ποίθ οἩ γαγΙοΙΒ 
χοαάΙηςΒ. Οὐλνεν Ιπίογργοίαἶοη5 οἱ 015 
τοααίης 6; (1) «ιο ἀοά Ομηῖδί 
ἰαϊκίηρ; Χριστοῦ Ἱπ αβροβίθοπ γι 
Θεοῦ; οἵ (2) «ιο ἄοά οἵ Ομτςῖ, 
πιακήις 16 ἴπο σεπϊθίγο δου Θεοῦ: 
Ρας Ῥοῦμ οχργθββίοηΒ αγο ού ἃ 
ρατα]]εὶ ἵπ δύ Ραμ]. πο πιγβίοιΥ 
Ίσγο 15 ποὺ Οµηϊρο Ῥαυ Οµτὶδῦ ἃΒ 
οοπθαἰπίης ἵη Η1πηβο]{ αἲ] ιο ὑγοββαγαβ 
οἵ πηδάοπι); 866 ἴ]ιο ποίο οἡ Ἱ. 27 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν. ΕῸΓ {Π6 Γογπι οἵ Όλο 
Βοηίθηοο 6ΟΠΗΡ. ΕΡΙΗΘΒ. 1. 15, 16 ἡ κεφ- 
αλή, Χριστὸς ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα κ.τ.λ. 

3. πάντες] 30 πᾶν πλοῦτος ΥΕΥ. 2, 
πάσῃ σοφίᾳ Ἡ. 25. 1989 ταροῦΙδ]ομΒ 
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σαυροὶ τῆς σοφίας καὶ ὝΎνωσεως ἄποκρυφοι. “τοῦτο 

ΒΟΥΎΘ {ο οπιρ]αβίζο ὑπ6 επατασῦεγ οὗ 
{Π6 (οβΡρα1, πο] 185 88 οοπαρ]είθ ἴῃ 
108616, ας 1ὖ 185. απῖτεγεα] ἴῃ 105 Δ001- 
οὐϊοη. 

σοφίας καὶ γνώσεως] ΤῊΘ ὕνγο πογάβ 
οσοι {οσείμεν ἀραΐη ἘἨοπι. χα. 33 ὦ 
βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως 
Θεοῦ, 1 001. χΠ. δ. ΤΠα6γ ατα ἔουπα 
ἴῃ οοπ]πποίοη 8180 βογογαὶ πῃθΒ 
ἴῃ {1ο τχχ οἳ Ἐσο]αΒ. 1. 7, τό, 18, 11. 

21, 26, Ἱκ. ΙΟ, ἨΊθγο ΠΣΠ 18 ΤΘΡΥΕ- 
βοπίεά Ὦ} σοφία απά ΤΡ ὈΥ γνῶσις. 
Ἠ]]ε γνῶσις ἵδ Αἰπιριν {πέίος, 
σοφία ἵ γαζϊοσϊπαέίωο 4180. ΤΝ Β116 
γνῶσις ἈΡΡΗΕΘΞ οΠΙεΠγ {ο ἴπο αΡΡτο- 
Ἠοαηβῖοη οἵ {τα{ΠΒ, σοφία βαρεταᾶᾶς {πα 
ῬΟΥΘΙ οἱ γοαδοπῖησ αροτπῦ (Ἴοπι απἆ 
ἰτασίης Ολεῖγ τοε]αοἩΒ. πει Ῥεηπσε] 
ΟΠ 1 (οΥ. ΧΙ. ὃ 84. 8478, ΄ Οοσπῖθῖο 
[γνῶσις] οδέ απιαβί νίδας; κεαρϊοηδία 
[σοφία] τῖδα5 ΟΠ ΒΆΡΟΥΘ,᾿ ΒΘ 18 80 
[αχ τἱρῃῦ; Ὀαὺ θη Ίο αἆάς, “ οοσηῖ- 
10, ΤΟΙ] ἈΡΘΠαΔΙΙΠῚ ; βαριεηδία, Υ6- 
ΤΙΠΙ ο{οΤΠάΓΙΠΙ/ Ἠθ 15. απῖίο π]ἀς οἵ 
ια τᾶν. Βαρβίαπ(Ια]Ιγ {πο Β8ΠΊ6, 
οπά εαπα]]γ πτοης, 15 δὲ ΑΔασαςίπε 
ἀἰβπείίοη ἄο Τγπ. ΧΙ. 20, 25 (ΥΠΠ. 
ΡΡ. 923, 926) “ΙπεΙσεπάαπι οϑὺ δα 
σοπἰαειπρ]αίίοπεπα βαρίοηθίαπα [σοφίαν], 
Δα δούϊοπριῃ βοἰδηδίαπῃ [γνῶσιν] Ῥογ{ῖ- 
Π6ΥΘ...(ποἆ  αἰία [σοφία] 510 Ἰπίε]]ος- 
ὑπ 15 οοστ]ϐ1ο οΡὔθγπαγατη ΤΟΙ, ἃ [18 
[γνῶσις τα οπα]18 (απηρογα[Ιαπα (οσα). 
Χἰν. 3, Ῥ. 948), απᾶά ασαῖη ἄο ἢῖο. 
Φιιώςί. αἲ διὲηιρί. 11. 2 5 3 (σι. Ρ. 114) 
ἴα, ἀἰβοογπὶῖ Ῥτοραβϊῃίεν βο]οπέ, αὖ 
βαρ]οηθία, Ῥογποαῦ αἆ Ἱπίε]οεσίατα 
ΘΟίΘΥΠΟΓΙΠΗ, βοϊθηδία Υ6ΓΟ αἆ δὰ α1188 
βεηδίρι5 οογροτῖβ οχρεγίπηατ. ΤῊ 8 18 
ἀϊγεοί]γ ορροβεᾶ {ο πδαδθ. 1 Ατὶβ- 
ὑοῦ] ΦΙΛ. οι Ἱ. τ γνῶσις ἰΒ ορροβδοᾶ 
{ο πρᾶξις. Τη δὲ Ρατ] 18 18 οοππϑοίθα 
ΝἩ ιο αρρτε]ιθηδίοη οἵ οἴογηα] ΠΙΥΑ- 
ἰοτίθδ, 1 Οὐυ. ΧΙΙ. 2 εἰδῶ τὰ µυστή- 
ρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνώσιν. ΟἨ 
Όιο τε]αθίοη οἵ σοφία ἴο σύνεσις 8566 
ΔΌΟΥΘ, Ἱ. 9. 

ἀπόκρυφοι] ο 1 Ο90Υ. 1. 7 λαλοῦμεν 
Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀπο- 
κεκρυμμένην. ΑΒ Ὀςείοτθ ἴῃ τέλειος 

(1. 28), 80 Ἠεγθ αδαἶπ ἰπ ἀπόκρυφοι ἴπθ 
ΑΡολί]ο αἀορίς ἃ {ανοιγίίθ ἔθυτῃ οὗ 
ἔπε αποβύϊο 6εας]ατ5, οΠΙγ ἐλαί Ἡε πιατ 
γεβαίθ ἃ {αγουπῖθε ἀοσμίπο. Τὴ ποτά 
αβΟσΥΥ ια 88 εδρεοῖα]]γ αρρ]εᾶ {ο 
ὕμποβθ οδοίετίο ὙτΙθίης, {ου τ ἢ 
ΒΟ 5οοαγίαη5 οἸαϊπιεᾶ απ αιιοίογτ{ας 
βοογεία (Ας. ο. Παιδί. ΧΙ. 2, ΥΠΠ. Ρ. 
219) ἃπα ΥΙΟ {ΠεΥγ οατεβα]]γ σααγάεά 
Ώγοπα ραρΗσα]οη α[ίει {Πα τη ΠΟ ΟΕ 
{Π61} ο επηῖςῃ Ῥγοίοίγρες {πα Ἐβεεπες 
(866 ΡΟΥΘ, Ρ. 89 86.) : οοπιρ. ΙΤ6ῃ. 1. 
20. 1 ἀμύθητον πλῆθος ἀποκρύφων καὶ 
νόθων γραφών, Ο]ει. ΑΙεχ. Φέγοπο. 1. 
15 (Ρ. 357) βίβλους ἀποκρύφους τᾶν- 
δρὸς τοῦδε οἱ τὴν Προδίκου µετίοντες 
αἵρεσιν αὐχοῦσι κεκτῆσθαι, τ. ΠΠ. 4 
(ρ. 524) ἐρρύη δὲ αὐτοῖς τὸ δόγμα ἔκ 
τινος ἀποκρύφου. 366 38Ο ἴπο αρρ]]- 
οαὐϊοπ οὗ {πο {εχί Ἐτογ. ἰχ. 17 ἄρτων 
κρυφίων ἡδέως ἅψασθε ἴο ἴ]ιεβε ἸθγείῖοΒ 
ἴῃ ϑέγοηι. 1. το (Ρ. 375). ΤῆΒ {πΠ6 ποσὰ 
αβοσγΊρΛα ἴῃ ὑπ ἢγβὺ ΙπβίαποῬ ἵαβ 
απ Ποποιταβ]ο αρρο]αδίοη ΔρΡΡ θα Ὦγ 
ἔιο Ἰογαίῖος {Πποπαβε]νας {ο ἰλεῖτ 650- 
τους ἀοείτῖπο απᾶ {λῃοαῖγ εοοτεῦ ΏοοΚβ; 
Ῥαΐ οπΊπσ {ο {πο 5επετα]ὶ οΠατασίεν 
οἵ ὕμοβθ ΥΟΥΙΕΡ {ιο ὄθτπι, 48 αἀορίθά 
ὈΥ οτίποᾶοακ ΝΤΥΙίΘΥΒ, σοῦ {ο βἰσπγ 
έ]δο, “βριτίοις. Τη οατ]Ιγ {αἴῃμογβ 
ἨΘΥΟΥ αΡΡΙΥ 16, α5 16 18 ΠΟῪ αρρῃσᾶ, 
ἰο ἄειίεγο-σαποπίσαί ἨτΙπς, Ῥαῦ 
οοπῄπο 6 {ο βιερροδιέϊέϊοιιβ απᾶ ᾖθ- 
γοέΐσαζ νΥΟοΤΙΒ: 566 ΘΠ 5 7) οξ ον αΥ Ψ 
οὗ λαο Βιδί6 8, ν΄ πὰ πο ἰοχὺ δὲ 
Ῥαπ] 11865 1ὖ καταχρηστικῶς, 88 ἮΘ 1868 
μυστήριον. “ ΑΙ ὕΠ6 τῖοπεδὺ ἴΓΘαΞΙΥΘΒ 
οὗ ὑπαῦ 5εογεί πΙκάοπι,) Ἀθ πγοι]ά βαγ, 
έοηπ πα] οι Ίαγ 5ο ΠΟ βίγθβΒ, 
ατο Ῥιγ]εά ἴῃ ΟΗγ]δί, απ Ῥοΐης Ῥατιοᾶ 
(πθγο 416 αοοθβδίρ]ο {ο 81] αἰῑ]κο πο 
5οε]ς Πϊπι Ῥαέ, πι] ὑπ6 ἴθγπι ἀπό- 
κρυφος 8 αἀορίεά Ῥεσααβο ἵὸ πας 
τιβ8α {ο ἀθβίσπαίο ἴῑο 5οοτεύ ἀοοίτίπο 
απά υπ ]ηρ5 οὗ {πο πογϑύϊοβ, 16 15 45ο 
οπ{γα]γ ἴῃ Κοορίηςσ ψ(Ἡ {πο πιείαρΒος 
οἵ ἐμο “ὑγθαβαγθ᾽; 6.5. 18. Χὶν. 3 δώσω 
σοι θησαυροὺς σκοτεινοὺς ἀποκρύφους, 
1 Μαοο. Ἱ. 23 ἔλαβε τοὺς θησαυροὺς 
τοὺς ἀποκρύφους, ΏαΠ. ΧΙ. 43 ἐν τοῖς 
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λέγω, ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ" 
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ει Ύαρ και τὴ σαρκι ἄπειμι, ἄλλα τῷ πνεύματι συν 

ἀποκρύφοις τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου: 
οοιαρ. Μαϊῦ. ΧΕΙ. 44. 

ΤῊΘ βίγεΒς ας Ἰαϊά οη ἀπόκρυφοι 
νη]] οκρ]αίη 18 Ῥοβίάοῃ. Τὸ 185. ποῦ 
οοπηθοίθα τσὶ εἰσίν, Ὀαῦ πιπδὺ ο 
ἴακοη αρατῦ 85 ἃ βεοοπάασγ Ργοάϊσαίο: 
οΟΠΙΡ. Υ6Υ. 1Ο ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρω- 
μένοι, ΠΠ. τ οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ 
τοῦ Θεοῦ καθήμενος, « ΑΠΙΘΒ 1. 17 πᾶν 
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖ- 
γον κ.τ.λ. 

4-7. 1 ἆο ποῦ 580 {Π18 ψιὺπουὺὺ ἃ 
Ῥύγροβθ.  πδῃ {ο παγη οι ἃραϊηδὺ 
ΔΗΥ͂ 056 ἩΠο που]ά ]εαὰ τοι αβίταγ 
Ὦγ ερεσῖοις ατραπιεπί Δα Ῥεγ5ιαδίγο 
τ]εύοτῖο, Έοτ [1 ποῦ απ ΠπάΙβεγοῦ 
αρεοίαίογ οἵ γοῦν ἀοΐῃπςι. ΑΙποαδΙΗ 
1 απι αρβεπό {γοπα οι ἴῃ ΠΙΥ Β65Ι, γοῦ 
1 απ. Ῥγοβοπό πι γοα ἴῃ ΤΥ ΒΡΠΊ. 
1 τε]οίος {ο Ῥε]μο]ά πο ογάοτΙγ αΓΓΑΥ 
απ ο Β0114 Ῥ]α]ατπς γΙοἩ γοαγ [α1δη 
ἰοπατάς ΟἨτῖβῦ Ῥρτεβεπῦ5 αραἰη»ῦ μο 
αββαι]ύ5 οὗ Όμο {οο. 1 αεπίιτεαῦ γοι 
ΏΠιογείοτο ποὺ {ο ααπάσπ {π6 ΟἨτῖςῦ, 

88 τοι ]εαγπό {ΟΠ ΒραρΙΤαΒ {ο ΚΠΟΥ 
Ἠίπῃ, 6γεη «6818 πο Ποτά, Ὀαῦ 6ο νγα]ς 
501] ἴῃ Ἠίπι α5 Ἠογοαζοίογθο. 1 ποπ] 
Ἀαγθ οι ΒΥΙΙΙΥ τοούεά οποθ {ου αἱ] ἴῃ 
Ἠϊπη. 1 ἀεξῖο {ο 8566 Τοι Ῥια]0 πρ 
Ἠ]σ]αν ἴῃ τὴ ἆαγ ὮΥ ἆαγ, ἴο 8560 γοι 
ΡγοπΊης επεν βίΟΠΡΕ6Υ απᾶά βΒίΤοηΏΡΟΣ 
(ητοις] γοῦν Γα161, Ὑγ 116 γοι ΓΘΠΙΑΙΠ 
{ας 6ο ο Ιθββοη» {απσᾖί τοι οἵ οἱ, 
80 ὑμαῦ γοι ΠΥ αροππά ἴῃ 16, απ ὑμαβ 
αὐοιπά(πς πιαγ Ῥοιγ [ΟΣ ἢ γοῦν Ἰδαγῦ8 
η σταύπα6 ο αοα {Π6 σΊνεγ οἱ 81} 

4. τοῦτο λέγω κ.τ.λ. 41 Ε8αγ αἱ! 
{818 {ο τοι, Ἱεδύ τοι βΠοπ]ά Ῥο ]εά 
ἈβίΤταΥ Ὦ} ὕπο80 {αἱ506 {ἴδαοΠεβ γ]ιο 
βρεα]ς οἱ αποίπεγ Κποπ]εάρε, οἵ οὐ 
πηγβ{ετῖθΒ. Τη οίΠεγ 6ΟΠΠΕΣΙΟΠΒ τοῦ- 
το λέγω Μ11 {γεααεΠ{Ιγ γείου {ο {Π6 
γγοτᾶς {ο]οπίπρς (ο.5.. σα]. 111. 17, 1 001. 
1. 12); θαῦ πΙοἩ ἵνα ο Ῥοϊπί» {ο π]αῦ 
85 σοπθ Ῥε[ογε, 38 ἴῃ «0. Υ. 34 ταῦτα 
λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 

Έ]ο τείεγεπςθ ἴῃ τοῦτο λέγω Θχύθ 5 
ΟΥ̓́Θ᾽ υγ. 1-3, απᾶ ἵπνο]γεβ ὕνο βύαϊο- 

τηθηΐβ: (1) ΤῊΘ ἀεε]αταθίοι ὑπαῦ 8}]} 
Κπον]αεᾶσε 15 οοπιργεμεπάςᾶ ἵπ Οµπ]ςέ, 
τγ. 2, 3; (2) Τµο εχρταεδΒΙοη οΓ ΠΙ5 ΟΠ 
ΡΕΥΒΟΠαΙ απχ]είγ ὑ]λαῦ ΌΠεγ εΠου]ά το- 
τη βίθαϊαβῦ ἴῃ ὑΠ18 ουπγϊοδίοη, υγ. 
1.2. ΤΗΙΒ Ιαδύ ροϊπῦ εχρ]αϊης {πΠ6 Ίαη- 
βι85ο ΒΟ} [Ὸ]]Ο 5, εἰ γὰρ καὶ τῇ 
σαρκὶ κ.τ.λ. 

παραλογίζηται] ΄ἴεαᾶ γοιι αδίγαγ ὃν 
ύαἶδο γεαδοπύτφ, ἃ8 ἴῃ Ώαπῖθ] χῖν. 7 
μηδείς σε παραλογιζέσθω (1ΧΧ)ὴ: οοπιῤ. 
2941168 1. 22, ἶσηπ. αγη. 3. Τῦ ἵδ ποῦ 
Δ. ΙΙΠΟΟΠΙΠΙΟΗ ποτά εἰθΠαγ Τη {Π6 Ίιχχ 
ΟΥ ἴῃ οἰαδεῖοα] ντε. Το βγβίειι 
αρθαἰηδί ππΙεα δὲ Ρατ] Ἠογο οοπίοπἀβ 
Ῥγοίοβδοά {ο Ὦθ ἃ φιλοσοφία (γεν. 8) 
απά δα ἃ λόγον σοφίας (ΥΓ. 23). 

ἐν πιθανολογία] Τ]θ πογᾷβ πιθανο- 
λογεῖν (Ατὶβέ. ΕΠ. ία. 1. 1), πιθανολο- 
γία (ΡΙαῦ. ΤιοΦί. 162 Ἑ), πιθανολογι- 
κὀς (ΕἰρΙοὐθύ. 1. δ. 7), οεσαν οοσαβίοη- 
αγ ἴῃ οἰαβεῖσα] Ὑτίίου», Ῥαό ἆο ποῦ 
Ῥοαυ ἃ Ῥαὰ 86Π86, Ῥεῖησ πιοβύ ἔγθ- 
αποπ{]γ ορροβθά {ο ἀπόδειξις, 38 ΡΙΤΟ- 
ῬαΡ]ο ατσαπιεπύ {ο βύγϊοῦ πιαοπια{]- 
σα] ἀαπιοπδίταίοη. ΈΤΠΙβ οοπίγαβῦ ΡΤΟ- 
ῬαβΙγ 5ασσορίεᾶ δύ δα} 5 Ίαπσπασο ἴῃ 
1 ΟὐΥ. Π. 4 οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λό- 
γοις ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος 
κ.τ.λ., ἃμΠα πιαγ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ἠανγο Ῥοεεπ 
Ῥτεβοπύ ο Π18 παπά το. 

5. ἀλλά] Ετεααεη{]γ Ιπίγοᾶπςθς {ο 
αΡοᾶοβῖΒ α9θγ εἰ ΟΥ εἰ καὶ ἵπ δῦ Ρα]; 
6.5. Βοπι. Υἱ. 5,1 0907. 1. 2, 2 Ό0Υ. ἱν. 
16, ν. 16, ΚΙ. 6, κ. 4: (ν. Ι.). 
τῷ πνεύματι] νι τ δρἰγι, ποῦ 

ἐὸν ο οργή θ Ἠανο Ἠετο (Πθ 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΔΗ  0Π 6515 οἱ Π65Η απ ρἰγῖό, 
ΟΥ Ῥοᾶγ απά ερϊπ 6: οοπιρ. 1 091. ν. 3 
ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι. 
δύ Ῥαπἱ οἱβεπἩετο 11865 Ὁποῦ ου αηί]- 
{Π|5185, προσώπῳ απά καρδίᾳ, {ο 6ΧΡΤΕΡΒ 
0118 βαπηθ ὑμίηρ᾽; 1 Τ]16β8. 1]. 17. 

χαίρων καὶ βλέπων] “ γε)οϊοσίτιφ αγιά 
θελιοἰά πα» ΤῊΪΒ πιαδί ποῦ Ὀ6 τθραγ θα 
88 ἃ Ἰοσΐσα] ᾿ἰπνθυβίοη. Το οοῃΐθι- 
Ῥἰαὐίΐοπ οἵ ἐλοῖγ ογάετ]Ιγ αγγαγ, ὕοβ]ι 
τὸ πι]σ]ῃῦ Ἰαγο Ῥεοι ΒΥδύ ο Οδιι80, 
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στερεωµα “9 εις Χριστον πιστέεως υµμωγ. 
6 « 5 

ως ουν παρ- 
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ελάβετε τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περι- 

νὰ α[ίογγαγά5 {Πο οοπβεαιεποθ, οΓ 
ιο ΑΡοδί]6 γε]οϊοίπσ. Πο Ἰοοκεᾶ, 
Ῥεσαιδο 16 σαυο Ἠϊπη Βα βίου. {ο 
Ιοοκ. 

τὴν τάξιν] “ψοιγ ογασογίψ αΥ̓Ταν ἃ 
ΤΣ] {αγ Πιθίαρ]ογ: ΘΟ. 6.5. ΧΘη. 
““ηαῦ. 1. 2. τὃ ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα 
καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύ- 

μασε, ΡΙαῦ. Κὶὲ. υγγὴ. 16 κατιδὼν 
τάξιν τε καὶ φυλακὰς καὶ κόσμον αὐτῶν 
καὶ τὸ σχῆμα τῆς στρατοπεδείας ἐθαύ- 
µασε. Ἴμθ δηξογοθα εοπιραπΙοιΒΙΙρ 
οὗ δύ Ῥαπ] σι ιο 5ο]άΐετα οἵ ἴ]ο 
Ῥνορίοτίαη σιατά αὖ 0815 ἄπιο (ΡΠΙΙ. 1. 
13) πη]ρΗ{ Ἀανο βασσεκίαεὰ (5 Ίπ]ασο. 
Αὐ αἱ] ονοπίβ ἵπ πῃ οοπίεπιροταῦΥ 
ερὶεί]ο (ΒΡ 68. γΙ. 1454.) ο Ἠαγο δὴ 
εἰαθογαίθ ππθίαρ]οχ Γγοπα ἢ). αΥΠΙΟΙΥ 
οἱ ἃ 8οἱά16Υ. 

τὸ στερέωμα] “5οἴϊα 7γοηί, οἴοξδθ 
»,λαϊίαηα;,, ἃ. ὁοπππα οι οἵ ὕΠ6 πι6- 
{αΡΠΟΓ: ϱΟΠΙΡ. 1: Μδϑοο. ΙΧ. 14 εἶδεν 
Ἰούδας ὅτι Βακχίδης καὶ τὸ στερέωμα 
τῆς παρεμβολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς. Ἀ9Π]16- 
ναί 51 1211} αγθ ὕΠ6 εχργεΒΞΙΟΠ5 στε- 
ρεοῦν τὸν πόλεμον 1 Μαςο, Χ. 50, κατὰ 
τὴν στερέωσιν τῆς μάχης Ἐεο]ας. Χαν. 
1Ο. ΕΒΟΥ {ο οοηποχίοη ΠΘΥΘ ΟΟΠΙΡΑΥΘ 
1 Ρεῦ. γ. 9 ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, 
Αοὐβ ΧΥΪ. 5 ἐστερεοῦντο τῇ πίστει. 

6. ὡς οὖν παρελάβετε κ.τ.λ.) {.θ. 
“μοῦ γοῦν οοπγϊεδίοη ἃπα οοπἀπεῦ ο 
η ρογ{οοῦ αεοοτάαμςοθ πι υπο ἆοο- 
ὑγίπες απά Ῥγεσθρί5 οἵ ο (1ο5ρο] ἃ8 
10 ας (αισᾗί {ο γοι..  Εογ {818 18ο 
οἵ παρελάβετε “γα τοαςαϊγεὰ Γποπι γοι» 
{δας]ιογΒ, 66 Ἱπβίτισείεά ἵπ, οοπΙρ. 
που σα 2; αἱ. το ἘΠῚ! ο 
1 Ἓηοςς. 11. 13, ἦν. 1, 2 ΠΏΘΕΗ: 111. Ὁ: 
Το γγογὰ παραλαμβάνειν Ιπιρ]ῖε» οἱέΠογ 
έμο τοσαίνο αδ ὑγαηβιη θα, οὗ ’ ἴο τ6- 
οοΐνο [ῸΥ (γαΠβπΙΙΡδΙΟΠ”: 8566 ἴ]α ποῦο 
οη αἱ. 1. 12. Τὸ ὡς οἵ {πο ῬΡγοίαδίΒ 
Βιισσθβίβ ἃ οὕτως ἴῃ {πο αροᾶοβί, ΥΥ]] οι 
ἴῃ 0118 6389 5 αποχργοββοά Ῥι0 πιπϑὺ 
νο ιπάθγβίοοά. Τ]ο πιοαπίης οὗ ὡς 

παρελάβετε Ἠεγοα 15 οχρ]αϊπαᾶ ὮΥ {86 
καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφραᾶ ἵπ 1. 7; 860 
1η6 ποίο ὕμϑυθ, απᾶ οοπαρ. Ώε]ουγ, Υογ. 7 
καθὼς ἐδιδάχθητε. 

τὸν Χριστόν] “ἐμ6 Οδ γα. 
ἴπαπ “{Π6 (οβΡρο1./ Ῥεσαιδο {με οεηίγα] 
Ῥοϊηῦ ἴῃ {με Οοἱοβδίαη ἨΘΓεδΥ πγαξ ὑῃ 9 
εαΏγογβίοπ οἵ πθ ἔσθ Ἰάεα οἵ ια 
Οπτ]εῦ, 

Ἰησοῦν τὸν Κύριον] “ΘΥ̓́ΘῊ ε768:ι5 {ο 
2ογ4,) ἵπ γγποτα ἴλο ἴγαο οοποθρϐοπ 
οἵ ιο ΟΕγ]ςέ 15 τοα]]δεᾶ: οοπαρ. ΕΡΙΙΘΒ. 
ἶγ. 20, 21, ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε 
τὸν Χριστόν, εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ 
ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἁλή- 
θεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, ΨΕΥΘ {Π6 5810 
1ά6α 18 πηογθ ἀγαοίΙγ εκργοββαᾶ. Τ1ο 
5οπιῖπο ἀοοίτίπο οἵ {πο ΟΗτὶδύ οοη- 
βἰβίβ ἴῃ (1) ὑπ6 γαοοση]θίοπ οἵ μα Πῖβ- 
{οτῖσαὶ ΡΘΥΒΟῸΠ ε7όδιι8, απᾶ (2) {π6 ας- 
εορίαποθ οἵ Πίτα ἃ8 {ο {ογᾶ. ΤΗΙ8 
ἀοσίῖπο νγὰβ 5ογΙοΙβΙγ επάαπσεγοά Ὦγ 
λα πηγβίῖο {Παοδορ]ῃγ οἵ {ο {[α]βα6 
{δας]αυ5. ΤῊΘ βαπιο οτάθε νϊο]ι νο 
Ἠαγο Ἠθγθ ο6Υ5 8|50 ἴῃ ΕρΗΘΒ. 11]. ΤΙ 
ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν 
(06 οοττοσέ τοπ ἴπς). 

7. ἐρριζωμένοι] πο Ροϊπίβ ΤΠαΥ 
Ῥο πούϊοθρα Ἰστα; (1) ΤΠο αοκργοβείνθ 
ομαησο οἳ {θπβθ8; ἐρριζωμένοι “ ΒΤΙΙΥ 
τοοῖος) οπιςο 707 αἰΐ, ἐποικοδομούμενοι, 
βεβαιούµενοι, 'Ὀα]ό αρ ἃπα εἰγεπρί]ι- 
εποά) /γοπι οι {ο Λοιώ. (2) Ίμο 
ταρίᾶά (γαπβίθίοη οὗ πιείαρ]οΥ, περι- 
πατεῖτε, ἐρριζωμένοι, ἐποικοδομούμενοι, 
{πὸ ρα{]ι, ὑπ6 έτος, ὑμθ Ῥι]άΐπςσ: οοπαῥ. 
Ἐρ]ιοΒ. 111, 17 ἐρριζωμένοι καὶ τεθεµε- 
λιωμένοι. Τ16 πιοίαρ]Ποτς οἵ {πΠ6 ρ]από 
ἀπ ὑπ Ῥα]άϊπσ οσοι (οσείίιον ἴῃ 
1 ΟοΥ. 111. 9 Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἶκο- 
δοµή. ἼΠο ἰναπδίίοι ἴῃ Ομ] Ῥ8δβασθ 
15 πα ο οαδΙ6Υ ὮΥ Πο ἰδοῦ ]αῦ ῥιζοῦν 
(ΡΙαῦ. 21ογ. 321 9), ἐκριζοῦν (61. 1. Το, 
τι Μαοο. Υ. 51), πρόρριζος (908. 0, ο]. 
να, δ. 7), οἵο., ἄτθ ποῦ ΠΙΠΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ 
αδοᾷ οἱ οἴδίος απά ρ]άἶπρ». 
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πατειτε, Ἱέἐρριζωμένοι και ἐποικοδομούμενοι εν αυτω και 

βεβαιούμενοι τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύ- 
2 να μοὶ 3 / 

Οντες εν αυτή εν ευχαριστιᾳ. 

ἐποικοδομούμενοι] /θεῖπᾳ διαδί 11. 
ΔΒ ἴῃ 1 ΟὐΥ. ΠΠ. 1Ο--14. Αεγ 1118 
νογῦ νο τἱρηῦ πᾶν οχρεεεά ἐπ) 
αὐτῷ ΟΥ ἐπ’ αὐτόν (1 ΟὟΥ. Π. 12) 
Τα ΠΟΙ ιαπ ἐν αὐτῷ; Ῥαῦ ἴῃ ΠΒ 
ἃ Πα πο οοπιραπίοπ ερἰδ]ο ΟΗτὶδί 18 
γαργοβεπίεἁ ταί]ιογ αβ {ο Ῥἰπάϊπς 
οἰεπιοπύ ὑπ ἃ8 {πο {οαπάαθοη οἵ ελα 
ρυϊ]άϊπςσ: ϱ.6. ΕΡΙΙ65. 11. 20 ἐποικοδο- 
µηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων 
καὶ προφητών, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα [ἡ] 
οἰκοδομὴ αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, 
ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε. ΤὴΘ 
ἐπὶ ἵη ἐποικοδομεῖν 4068 ποῦ Ώηθςθβ- 
ΒΑΥΊΙΥ Τεί6Υ {ο ἴ]ιο οτἱσίπα] {οππάα{ΙοἨ, 
Ῥαέ πιαΥ Ροϊηί {ο ιο οοπθϊπιαοά ΡΤο- 
61688 οὗ (πο Ῥαϊ]άϊπςσ ΟΥ̓ 5αοοθββῖγθ 
ἸΆΥΘΥΒ, ἃ8 6.5. [ΑὐἸϑύοῦ.] {ιοί αά «4161. 
4 (Ρ. 1426) ἐποικοδομοῦντα τὸ ἕτερον ὡς 
ἐπὶ τὸ ἕτερον αὔξειν. Ἠθηοθ ἐποικο- 
δομεῖν 18 {ΤεαιεπῦΙγ αδεά αὐβο]αθε]γ, 
το θιωτίά τι) (6.5. πάς 2ο, Ρο1γο. 
111, 27. 4), 38 Ἠετο. Τ]19 τερεϊθίοη οἵ 
ἐν αὐτῷ 6ΠΙΡΊΑΞΙΖ6Β {Π|6 π]αΙη 1468, οἵ 
ἴπο Ῥαδρασα, απά Ιπάεεςά οἵ ἴ]ιο γ]ο]θ 
ΘΡ 8016. 

τῇ πίστει] “Ὁψ φοι Γαδ {16 
αἀαὔϊνο οἵ ὑπ Ιπδίγυπηθηΐ; οοπΠρ. ΗΘ}. 
ΧΙΙ. 9 καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι 
τὴν καρδίαν. ἘΔΙ 15, ἃ5 1ὖ πθτο, ἴ]ιο 
οοιηθηῦ οὗ ὑμ6 Ρι]άΐπσ: οοπαρ. Ο]επι. 
Ἠοπι. 22 ταῦτα πάντα βεβαιοῖ ἡ ἐν 
Χριστῷ πίστις. 

καθὼς ἐδιδάχθητε] 1. 6. ΄ τοπιαϊπῖης 
ἴγαθ {ο πο Ί6βδοπβ ὙΠ ]0ἢ γοι 16- 
ορϊγοά Έοπι Εραριτας, απᾶ ποῦ ]εά 
αδίΤΥΑΥ ΟΥ αἨΥ Ἰαΐου Ῥγείεπά θυ Β΄; ΟΟΠΙΡ. 
1. 6, 7 ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ 
Ἐπαφρᾶ. 

ἐν αὐτῇ κ.τ.λ.) Το 8α1πο οπά(πσ 
οσσΥΒ ἵπ ἷγ. 2. ΤΠαπκεσϊνίης 18 ἴμο 
οπά οὗ αἲ] Ἠππιαη οοπαποῦ, πεί]ου 
οκ ρ]ιοά ἴῃ νογάΒ ΟΥ ἴῃ Ὑοχ]ςς, ΒῸΓ 
πο βύγ 858 Ἰαῖά οὐ ὑπαπκαρῖνίησ ἴῃ δῦ 
Ρατ} ερίδί]ε 5οπιθγα]]γ, 586 ἴ]ιο ποθ 

οἩ ΡΠ]. ἵν. 6. ΤῊΘ πογᾷβΒ εὐχάριστος, 
εὐχαριστεῖν, εὐχαριστία, ο60οΙ ἴῃ δύ 
Τα ψυϊυϊηρ5 ἃ]0η6 οὗἨ {π6 Αροβίο]ο 
ερἰκ]θ. Ίπ {Π18 ερίεί]ο οβροσία]]γ 
Όλο αὐ οἵ Παπκβσίνίησ ΑΒΒΙΠΙΘΡ ἃ 
Ῥοοπ]ίας Ῥτοππεπος Ὦ} Ὀεΐης πιαᾷο 
ε, Τ6[γΙΏ, 38 ΠΘΥΘ απά ἵπ ΠΠ, τς, 17, 
1. 2: 860 8150 1. 12. 

ὃ---15δ. “Β6 ὁ γοιιῦ στιν; ὁ πο 
ΒΗΘ ΥοΥΒΕΙΥΘΒ ο [Ἀ}} ἃ ΡΥΘῪ {ο 
οθΓγίαΙηΠ ῬοΓβΟΠΒ π]ιο γοι]ά Ἰ]εαὰά γοι 
οαρίῖνθ ὮΥ ἃ ΠΟΙ απᾶ ἁἀθοσίιμα] 
Εγδίοπι, Υ/ΠΙΟΗ ΠΟΥ 0811 ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΥ. 
Τ]εγ βαρβυιαίθ πο ἐγαςΙίοπβΒ οὗ ΠΠ 
{ΟΥ ιο ὑγαΐῃ οἵ ἀοά. ΊΤ]εγ οπ{οτσοο 
Απ ΘΙ ΘΠ ΘΙ ἀἰκοίρ]πο οὗ πιππάαπο 
ΟΥΙΠΆΠΟΘΒ {4 οπ]γ {οΥ ΘΒ] άγθη. Τ]ιοῖν5 
18 ποῦ ὑ]λο 4.οβρε] οἵ Ον], Τὴ Ομτ]κῦ 
ἴπο ομίῖτο [Ὁ]Π 658 οἵ ὑπὸ («οά]ιοαά 
αΡίά68 ΤῸ 6Υ6Υ, Ἠανῖησ ιπῖθοᾶ {561} 
υΗἩ Ἱπαη ΕΥ̓͂ ἰακίπσ ἃ Ἠππαη Ῥοςγ. 
Απά 5ο ἴῃ Ηίπι-- ποῦ ἴῃ ΑΠΥ ΙΠ{ΘΓΙΟΥ 
ΠΙο(Ι{ΟΥΑ---Ύο Ἠανο τοι 6, γοιγ 
Ῥοΐηςσ, [ὉΓ Το 816 Β]]εά {οπι ΗίΒ 
Γ41Π688. Ηρ, 1 Βαγ, ἵ5 ένο Ἠοαά οὗΥου 
811 ερϊπηίαα] είπςς---σα]] {Π6 πὶ Ῥτίη- 
οἱραΗ 6168 ου Ῥοπετβ ος γ]αῦ τοι γη]. 
Ίπ ΗΙπῃ {οο 7ο Ἠαγο {πο {γιο οἴγοιπ- 
οἱβίοῃ----]μο οἰγοιπησίδίοι το 15. ποῦ 
πιαᾷο σὴ Ἰαπᾶς θαῦὺ υποισηύ Ὦγ 
{π6 Βρίτίί-- ὕο αἰγοιπιοϊδίοη τ Οἢ 
αἰνοβίβ πού οἵ ἃ ρατί οπ]γ Ραύ οἵ ίπο 
πο]ο οαπα] Ὀοαγ--- 6. οἰγοιπιοΙβδίοη 
ΠΟΙ 15 πού οἵ Μοβοβ Ραύ οἵ ΟΠγ]βέ, 
ΤῊΒ οἴγοιπιοϊδίοη γ6 Ἰαγε, Ῥεσαιιδθ γ6 
πουο Ῥατῖιοά πΙῃ ΟΠ γϑῦ {ο γοῦν οἷά 
βο]νοβ Ῥοπθαίῃ {ο Ῥαρθίβπια] γναίοΥ», 
απᾶ πογο ταῖδεὰ νησι Η πὶ Γγοπι (Ίιοβο 
ΒΑΠΙΘ ΨΜΑἴΘΙΒ {ο ἃ ΠΟῪ απᾶ τερθπογα{ο 
μία, (πτουδ] γοῦν [αι ἴῃ ὑπΠ6 ΡΟΥΥΕΥ- 
{αἱ νοτκίπσ οἵ αοα πο γαϊβθα Ἠίπι 
ΓΥΟΠΙ {ο ἀθαά. Υ68, Τοι---γοι «επ- 
{1165 πιο Ῥείογο Ἠ/εγο ἆθαᾶ, πΊιεπ Το 
πα]]κοςά ἵπ γοιγ ἐγαηβσγαββίοπβ απᾶ ἴῃ 
ιο ιποἰγουπησ]βίοπ οὔ γοῦν απομαβθεπεᾶ 
οαγπα] Ἰδαί]εν Ιοατί--εγεηπ γοα αῑά 
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δΏλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ 
8. μή τις ἔσται ὑμᾶς. 

4οά ᾳυΐοκοη Ἱπίο 116 {οραΐίπον τὶ} 
Οµν]εῦ; μη απά {ποῦ ΠΘΘΙΥ {ΟΓ- 
οἰνίηρ 811 οἵ τ1δ--.6ῖ απά ἀεπ]ος 
αἰ]κα---αἲ] οὐ {ΓΑΠΕΦΥΕΡΡΙΟΠΡ; {επ ἃ πα 
ἔλογα οαποε]Ητισ μα Ῥοπά ΒΟ βίοοά 
γα]ᾶ ασαἰπεῦ τι8 ({ος 16 Ῥογθ Οἵα ΟΠ 
βΙσπα{γθ), ὑπ Ῥοπᾶ πο] επσασες 5 
{ο {ὉΠΗ] 411 {Π|6 Ιαν οὗ ογάΙπαπιςθΒ, συ Β 10 ἢ 
γγᾺ8 ΟἿ βἴεγη Ρίθί]εςς γταπί. ΑΥΘ, 
118 τευγ Ὀοπα Πα ΟΗτῖεύ ραῦ ουῦ 
οὗ αἰσ]έ {ου 65ου, παρ 16 ο ΗΒ 
ΟΥΌΒΒ ἃπα τοπάίηπς 16 γη ΗΙ5 Ῥοὰγ 
απά Κο 16 ἴῃ Ηϊς ἀεαθι. Τακίηρ 
ἜΡΟΝ Ἠίπι οι Ἠπαπιαπ παύατο, ΗΘ 
αἰτιρραᾶ οὔ απἀά οὐδ αφἰἀρ 81} ἴια 
Ρονεγ5 οὗ 601} νυ βίο ἢ οἶαπς {ο 15 Ίκε ἃ, 
Ῥοϊβοποιιβ σαγπιεηζ. ΑΒ ἃ πη]σΏίγ οΟΠ- 
απετον ΗΘ ἀἱδρ]αγεά ὑπθ86 Η15 [Ἀ}]6ὴ 
οποπιῖθς {ο απ αδοπῖκιεά ποτ], 1εαςᾶ- 
Ίπσ ὑῃθ ἴῃ ἐγΙαπΙρἩ οἨ. Η18 9Γ088. 

ὃ. Βλέπετε κ.τ.λ. Το ἴον οἵ {πο 
βοηίοησς 15 ἃ ΠΙΘΑΒΙΥΕ Οὗ ὉΠ 6 ΙΠΙΠΗΙΠΘΠΟΘ 
οἵ ιο ρϑὺ]. Τ]α πβαα] εοπβίγαοίοη 
πὶ βλέπειν μὴ 15 ἃ εοπ]αποίίνο; ο.6. 
ἴῃ 11ο ΧχΧΙ. ὃ βλέπετε μὴ πλανηθῆτε. 

Ηοτο {πο βαβρβυϊαύίοη οὗ απ ᾿παἸοαῦνθ 
ΒΊΟΝΑ ὑπαῦ 0Π6 ἆαπςσογ 15. 168] ; 6οπΙΡ. 
Ἠεῦ. 111. 12 βλέπετε μήποτε ἔσται ἔν 
τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας. ΕῸΣ 
ΑΠ οΧΩΙΠΡΙ6 οὗ μὴ γηθι ἃ {αίατο ἱπα]- 
οαὐϊνο 5866 ΜδΚ χὶν. 2 μήποτε ἔσται 
θόρυβος; απᾶ οομΡ. Ἀ που ὃ Ἰνί. Ρ. 

631 586. 
τις] ΤῊΪβ ᾿πα 6 ἤπηϊ6 τις 15 {γε πεΠ{]γ 

πϑρα ὮΥ δὲ Ῥαπ], σοι βρθακίηρ οἵ 
ορροποπί5 ΠΟ) Ἰθ Κπονβ Ὑ78}]} 
οποισ] Ὀὰπὺ ἆοθβ ποῦ οαΤο {ο ΠάΠΙΘ: 
566 {86 ποίο οἱ (α]. 1.7. Όοπιρ. Ιση. 
ΦΥ. 5 ὅν τινες ἀγνοοῦντες ἀρνοῦν- 
ται...τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν, ὄντα ἄπιστα, 
οὐκ ἔδοξέ μοι ἐγγράψαι. 

συλαγωγῶν] “ηἡιαΐο8 γι Λι 116, 
εαττίος οι οϐ Ῥοάγ ἃπα βου] Τῃο 
πνοχγᾶ αΡΡοααΓΒ ποὺ {ο οσσας Ῥοΐονο δὺ 
Ῥαπ], πος ἴδοι μι, Ιπάερεπάεπ{]γ οἵ 
Ες ραβκασο, {1} ἃ Ἰαΐο ἀαΐς:ϱ.ς. Η 610α. 
4οἰῇ. κ. 35 οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἐμὴν θυ- 
γατέρα συλαγωγήσας. Τῃπ Ταΐαπ αὐ 
ὤγαεο. 22 ὑμεῖς δὲ ὑπὸ τούτων συλαγω- 

γεῖσθε 1ῦ 566ΊΊ5 {ο Ῥο ἃ τοπϊπίβοεποθ 
οἵ δὲ Ρατ]. Τ1Τύβ Γα]] απἀ ΡΤΟΡΕΓ ΠἹΘαΠ- 
Ίησ, ἂ5 αΏρθατ5 ΟΠ {Ἡθ Ῥ8ββ8αςε5 
αιοίεᾶ, 15 ποῦ “ἴο ἀερροῖ, Ῥαῦ “ἴο 
ΟΔΥΤΥ οἳ αἱ ϱροϊ].” ἵπ δοοογάδποθ ση] 
θα απα]οσοα5 ΟΟΠΙΡΟΙΗΚΒ, δουλαγω- 
γεῖν, σκευαγωγεῖν. ο ἴοο ἴ]α «Ιοβε!γ 
αἰ]]θά ποτά λαφυραγωγεῖνν ἵπ Ρ]αΐ. 
21ΟΥ. Ὁ. 5 πόλεμος γὰρ οὐ λαφυραγωγεῖ 
ἀρετήν, Υ. 6αἰθ. 5 τὰ μὲν Γαλατῶν, 
ὅταν ὑποχείριοι γένωνται, λαφυραγωγή- 
σεσθαι. Τ16 Οο]οββίαμβ μα Ώθδεῃ τ6β8- 
οπεᾶ {γοπι ἔπα Ῥοπάασε οὗ ἀαἴΚΠΘΒΒ; 
ΠῸΥ πᾶ Ῥεεητ ἰταπβ[εγγθᾶ {ο ἴμο 
Κἰπσάοπι οἵ Πσιο: ποὺ Ἰαᾶά Ῥεει 
βοϊε]οά ἴΊιοτο ἃ5 69ο οἰδίζθηβ (1. 12, 
13); απᾶ ΠΟΥ͂ ἴπεγο να» ἀΔΠΡΘΥ ὑπαῦ 
{αγ Βῃουϊα [Ὁ}1 Ἱπίο ἃ δίαΐο ἨΟΥΞΘ 
Όπατ. ἐλοῖτ {0ΓΠ16Υ Αἰανθιγ, ὑλαῦ αγ 
ελοιι]ά 6 οατγ]οὰ οῦ 48 5ο τη ἢ 
Ῥοούγ.  Οοπαρ. 2 Τϊπι. ΠΠ], 6 αἰχμαλω- 
τίζοντες γυναικάρια. 

Έου ὑπ οοπβίγπΕὔΙοΠ ἔσται ὃ συλα- 
γωγών 866 {1ο ποῦθΒ ΟΠ (α]. 1.7, 111. 21. 
πο {ογπιθῦ ραβδαςθ 18 ἃ 61056 ραγα]]αἱ 
{ο ο πογάβ Ἠςγθ, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ 
ταράσσοντες ὑμᾶς κ.τ.λ. 1ο εχργ6ξ- 
ΒΙΟΏ ὁ συλαγωγών 61Υ65 ἃ ἀγοσίπεβδ 
απά Ἱπαινιάπαλύγ {ο ο τείεγεηςο, 
πηῖο που] Πᾶν Ῥουπ παπθίης {ο ἴμο 
ΤΟΥ παίτιτα] οοπβίγας{Ιοη ὃς συλαγω- 
γήσει. 

διὰ τῆς φιλοσοφίας κ.τ.λ.] “ἐδγονγῆ, 
Μῖς Ι1{05οΡ// αοιῖο[ι ἐδ αι επερίγ ἄθ- 
ορ Το αΏδεπερ οἵ Ῥούῦ] ρυθροβι οι 
απά ατγθῖο]ε ἴῃ {Πε βεοοπά οἸαιδο ΒΗΟΥΒ 
ὑπαὺ κενῆς ἀπάτης ἀΘΒΟΥ 065 απά αια[]- 
ἢ65 φιλοσοφίας. ΟΙεπιεπό (λετείογθ 
(δίγοπα. νἱ. ὃ, Ῥ. 771) μαᾶ ἃ υἱρηῦ ἴο 
εοπίοπᾶ ὑπὰὺ δὲ Ῥαπ] ἆοθ ποῦ Ἠοθτο 
οοπάθΠΙΠ  ΡΙΙ]οβορΙγ’ αὈεο]α{εΙγ. Τ]ιο 
Φιλοσοφία καὶ κενὴ ἀπάτη οἵ 0ῖ5 Ρραδ- 
εασθο οογγαβροπάς {ο ο ψευδώνυμος 
γνῶσις οὗ τ ΤΊηι. Υἱ. 29. 

Βυύὺ ὑποῦρ «ΡρΙΙΙοΒορΙιγ” 18. ποῦ 
εοπάσιηπαᾶ, 16 15 ἀἱβρατασθᾶ ὈΥ (ο 
οοπηοχίοη ἴῃ Ποῖ 16 ἵδ ρ]οσσςᾶ. δύ 
ΟΠ βοβῦομ᾽ 5 οοιηπηθηῦ 15 ποῦ αἱζοσο- 
ὑπο ΝΥΟΠ5, ἐπειδὴ δοκεῖ σεμνὸν εἶναι τὸ 
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τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς 

τῆς φιλοσοφίας, προσέθηκε καὶ κενῆς 
ἀπάτης. 119 ἔθου γγας ἀοαρέ]αβς πδοα ΡΥ 
ἴλο {α]βο {δας]οΥβ 6Π6πηξε]γος 0ο ἆο- 
βοτγῖρο {]ιαϊγβγ»ίοπ]. Τμους] οββοπ/ἶα]]γ 
Ο6τοε]ς ἃ8 ἃ ΠαΠΙΘ απά α5 δὴ άθα, 1ὖ 
μα Γουπᾶ 105 παγ πο ο οπ]5ῃ οἱγ6]68. 
Ῥ]μ]]ο ΒΡΘα 5. οἵ ὑπ6 ἨΠερτοι τε]σΙοἩ 
απᾶά Μοβαΐο Ἰὰνῦ ἃ8. ἡ πάτριος φιλοσο- 
φία (7,6). αὐ ἁαὶ. 23, τι. Ρ. 56δ, ἄο 
ΘΟ 7). Ἡ. 15, 1. ρ. 675) οἳ ἡ Ἰουδαϊκὴ 
φιλοσοφία (7:6/. αὐ σαἲ. 33, ττ. Ὁ. 592) 
ΟΥ ἡ κατὰ Μωῦὺσῆν Φιλοσοφία (6 Αι. 
Νοῦν. 39, 1. ϱ. 612). Ἔμθ βγβίεπι οὗ 
{Π6 Ἠββοπςβ, ο Ῥτοβαβ]θ ῬΥΟΡΘΒΙΟΥΒ 
οὗ ἴμο {9159 {εασῃαις αὖ Ο0ο1οββα», Ίο 
ἀθδοτῖρθΒ ἃ5 ἡ δίχα περιεργείας “Ἑλλη- 
νικῶν ὀνομάτων φιλοσοφία (Ο/1Π. ργοῦ. 
110. 13, τι. ϱ. 459). ὅο {00 1 οδερ]ιιβ 
ΒΡΟΔΙ5 οἵ {ο {μτερ ο επίδῃ βοοῦ8 ἃ5 
τρεῖς φιλοσοφίαι( 4211. χν]. 1. 2, 6ΟΠΙΡ. 
1. “5. 11. δ. 2). Τῦ βμοπ]ά Ὦο ΤοΠΊθτη- 
Ῥεγοά 4150, ἐῑαῦ ἵπ 05 Ἰαῦθ ασο, 
οπίησ ο Ἠοπιαπ Ιπῄπσπορ, {πο ὕθυ μι 
ν/αβ 156 {ο ἀθβετῖρο ρυδούϊοα! ποῦ 1658 
ἔμαη ερεοι]α[ίγθ ΑΥΞύΕΠΙΒ, 5ο ὑπαῦ 1ὖ 
που] «ουετ {Πο αδοθυῖο Π{ο α5 νε]! α 
{Π6 τηγϑῦϊο ΙΙΘΟΒΟΡΗΥ οἵ ἔμαξο Οο108- 
βαπ Ἠθγθύίο. ἩἨσποο ἴπο Αροβί]θ 18 
Ίστο Βἰπσίησ Ῥασ]ς αὖ {Πεσο [186 {θας]ι- 
ΟΥΒ ἃ Γαγοιτίζο ὕθυτῃ οἵ {Π τον, «ὐλεῖν 
γαπηΐοα 2/ἱ{οδοβ]/ιή, ὙΠΟ. 15. ΠΟ]]Ο 
ἃ Πα τη] 8] Δα] ηρ.᾽ 

ΤῊΘ ποτά ἱπάσεεά οοα]ά εἶαῖπα ἃ γα]γ 
πορ]ο οτἱ]σίπ» {ο 16 15 βαϊ ἃ {ο Ἰαγο 
απΊδεπ οιῦ οἳ πο αμην οἵ ΡΥ- 
{μασογας, πο οα]]εά ΠΙΠΙΒΕΙΕ “ἃ. Ίογευ 
οἵ νΙβάοπ], μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν 
ἄνθρωπον ἀλλ᾽ ἢ Θεόν (Ρἱο5. 1μαετῖ. 
Ῥτοσπι. ὃ 12; οοπαρ. ΟἿο. 7᾽μ86. ν. 3). 
Τη Απο] ἃ 56Π56 ὅπ ἵδιτα γγοι]ά οἸ- 
γον αοσοτά 10} ιο βρΙτΙ{ ἀπ ἔοας]- 
ἵπςσ οὗ δῦ Ῥαπ]; {οχ 16 ῬΟΥΘ {οδίπΙοηΥ 
ἴο {πο Ἱπβα[Ποῖοπογ οὗ {πο Παάπ]αἨ ἰη- 
ἰο]αεοῦ ἃπα {Π6 ποορὰ οἵ ἃ γϑνοϊδίίοη. 
Βαῦ ἴῃ Ἠ]5 ασο 16 Πα ἃ οοπ1ο {ο Ὀ6 α550- 
οἰπίοά σοπογα]]γ ψθ] ὑπ6 1468 οἱ βαδί]ο 
ἀἰα]οσίϊο5 ἅμα Ῥγοβί]6ββ βροοι]αῦίοῃ ; 
πη]]ο ἴῃ 015 ρανθίοα]αν Ἰηβίαπορ 16 πας 
οοπαρῖηθοα τ] ἃ ΠαΥΡ{Ιο ΟΟΒΠΙΟΣΟΠΥ 
απ απσε]ο]οσΥ νο οοπίτιραίοά ἃ, 

ΟΟΙ.. 
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ΑἸΓΑΤΉΦ), κατα πτήην παρα- 

{γοβ8]ι οἰοπιοπὸ οὗ ἆαπσον, Α5 οοη- 
ὑγαβύθα νηι ιο Ῥοπου απά {π]ποςς 
απά οοτίαἰπϐγ οἵ τονο]αίίοῦ, 811 5αοῖι 
ΡΙΙΊΟΒΟΡΗΥ Ίνας «{οοίβ]ιηθςς (1 ΟὐΥ. 
1. 20). [ὑ 15 ποτύἩ οΏβογνίης {]ιαί ἐιῖς 
ΝΟΥ, ὙΠῖοΙ {ο ὑπ6 «γοει5 ἀοποίεά 
ὑπο Ἰρ]ιοςί οοτό οἵ {π6 Ιπίε]]θοί, οο- 
618 ΠΘΓΘ αἶοπο ἴῃ δύ Ῥαπ], [δῦ αξ Ίο 
11868 ἀρετή, ὙΠΙο τγὰβ μον ἴογπι {ο 
ΟΧΡΙΌΒ5 ἴ]ο Ἠϊσ]οδύ ππογα] οχος]]οποο, 
ἴῃ ὃ 8ΙΠΡΙΘ Ῥαβεασο ΟΠΙΥ (ΡΜΙΙ. ἱν. 8 ; 
866 ὕΠ9 ποίθ ὑμθγθ). ΤῊΘ Ὑϑᾶβοῃ 18 
ΠΠΟἨ Πο 5816 ἴῃ θούῃ 9386. Τῇ 
(ΟΒΡΟΙ Ἰαά ἀδροβθά ἐπ ἴθγπι ἃ 5 
ἰηδαθαπαύθ {ο {Π6 Πήσ]ιου βαπζατᾶ, 
π]ού]ου ο Ἰπποπ]εᾶσο ον οὗ ργασίίσο, 
γγΏ]οῖι 16 Πδα Ιπίγοάασσᾶ. 
Οµ ο αὐθ]ἑαᾶο οἳ ὑπ6 {αίΠοτα {ο- 

Ψαχνά ΡΙΗΙΟΡΟΡΗΣ, γηή]ο ΡΙΙΙοΡοΡΙΙΥ 
π8 ἃ. Ἠνίησ {η]πο, 566. Βπιϊθ]ι5 /}ἰσ- 
ἐἱοπαγ ο ο οί Β.ν. Οἰεπιοπί, 
ὙΠῸ Ίνας Γο]οιγοά ἴῃ ιο πιαίη ὮΥ ὑπ0 
ΘΑ ΠΟΙ ΑΙοχαπάτίπο {πΐ]μαι5, τοσαγά5 
ἀποοὶς ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΗΥ ποῦ ΟΠΙΥ 45 ἃ Ρ16- 
ΠπαίπαΥγ (Υαἰπίησ (προπαιδεία) ΤΟΥ {ο 
(οβΡ6], Ραῦ 6Υ6Ώ α5 ἴῃ ΒΟΠΙΘ 56Π86 ἃ 

οογεπαηῦ (διαθήκη) δίγεη Ὦ} ἄοά {ο {π6 
γοο]κς (Φ/γούα. 1. 5, ῥ.331, ΥΙ. 5, Ὁ. 761, 
ἐὖ. δ ὃ, Ῥ. 771 5ᾳ.). ΟΥ̓ΠΘ 5, τὸ Ἱνογο 
Όλο στοαῦ πια]ογίϐ απά οἵ ποπ Τος- 
ὑα]]απ. Ώ]αΥ ο {αίοη ἃ5. δὴ οχίτοπιο 
ἴγρθ, βοῦ ὑμῖν {αος5 ἀἰτεσι]γ ασαἰηρῦ 
16, 5οοἵηςσ ἴπ 16 ΟΠΙΥ ὑπ ρατοπί οὗ 1] 
Πογούϊοαὶ ὑοαοηῖης: 6.5. ο 4πιπι.2, 3, 
4Ροῦ. 46, 47. 1η ἴο ΕΒτεῦ ραβρασο, 
τοίοτης ἴο {18 0οχύ, Ἡο βᾶγβ, ΑΟ 
αΡΏοβύοΙο Ίαπι {απο ῬΙή]οβδορηία ο0Π- 
οπβδίο νου ϊὑα 5 ρτογ]άεδαίανγ”; ἴῃ ἴ]ιο 
ΒΘΟΟΠαῖ ἢ6 4518, ΄Ωπιά βἰπῃ]ο ΡΙΙ]ο- 
βορμας οὖ Ομηκήαπας 1” Βδὺ Ρα!” 
ΒΡΘεΟἩ αὖ Αί16Π5, οπ πο οηΙγ ος- 
ομδίοπ ηδη Π6 ἵ πονπ {ο Ἠαγο 
Ῥαον. Ῥτοιςσ]ῦ Ιπίο ἀῑτοοῦ Ῥεγδοπα] 
οοπίαςοῦ πα ἄγεε]ς ΡΙΙ]οβοΡ]6τΒ (Δοίβ 
ΧΥΪΙ. 19), ΠΟΙΑ μας 5 εγπιρα(Πῖος 
σοῦ ἃ Ἰανο Ῥθει αὖ Ἰεαδῦ 8 ΙΠΙΟΠ 
πθἩ Ο]οπιοπύ5 ταργοβοπ{αδΙοἨ5 ἃ8 τυ ἢ 
Τοτία]]1απ”Β. 

κατὰ κ.τ.λ.] ΤῸ {αἱβο ἰοασλπίησ 15 
ἀεδοτῖρεά (1) Α8 τοσαγᾷς 108. ΒοΙΙΓ06--- 
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δοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κοσµου, 

686 ἰγαάΙθῖοη οὗ ιο”. (2) Α5 τορσατάς 
5 ου ]οεῦ πια[ίογ---- {π6 τα Ιπιοηί5 οὗ 
ἐλ 1οογ/ 

τὴν παράδοσιν κ.τ.λ.] Οἶπου 575{6π15, 
45 {ΟΥ Ἰπβίαπος ὑΠ 6 οογεπηοπία] πιῖδηπα, 
οὗ ἴ]ιο Ῥμαχίδ6ςβ, ππὶσμέ ΠΟΥ ο ἀο- 
βογ]ῦοᾶ ἴῃ {1185 νὰν (Δίας, αν. 2 86.) 
Ματ]ς νἱΐ, 3 κα.): θαὺ βιο ἢ ἃ ἀεδοτίρ- 
ου παβ ρεοπΠατὶγ αρρτορτίαίο {ο ἃ 
τηγϑύϊο 0ΠεΟΒοΡΙΥ {πὸ 0ῃ18 οἵ ιο Οο- 
]οβείαπ [ἴα 156. ὑθομθυβ. 116 ἐεασμίης 
τηΐρῦ θ6 οτα] οὐ συϊὑΐθη, Ῥαῦ 16 γγὰ8 
οββοπ/Ια]]γ οροξοτῖο, Θϑβθ ΠΥ γαά]- 
εἱοπα]. 10 οοπ]ά ποῦ αΏβρεα] {ο βαεγεά 
Ῥοο]κ5 πἨῖο] Ἰαά Ὄθει Ὀείοτο αἲ] ἴο 
πιοτ]άἀ {ον οοηύιτίθ. ΊΤΠο ΈἘδΒεΠΘΒ, 
ιο Ἱἱπιπισά]αίο βρ]τιζαα] ῬτοςθηΙὔοΓ5 
οἵ ἰμθβθ ΟοἱοββίαἩ Ἰαγείῖος, ἀῑδεποί- 
ΙΥ οἰαϊπιοά {ο Ῥο58685 5110} ἃ 5οι1γεθ 
οἵ Κποπ]εάσα, νο ΠΟΥ οαγο[α]γ 
δυατᾶεά ἄοια ἀϊνα]σεπους; {. «7. Π. 8. 7 
συντηρήσειν ὁμοίως τά τε τῆς αἱρέσεως 
αὐτῶν βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνό- 
ματα (866 ΔΌΟΥΘ ΡΡ. 87, δδ 8α., 93). 
ΤῊ ναγΐοιβ ποβύϊο βϑοῦβ, ὑποὶν ἀγοσῦ 
ΟΥ̓ οο]]αίοτα] βρὶ γα] ἀοδοεοπάαπίς, 
αἱπιοδί πηὑ]ιοιῦ οχοερίῖοη ὑγαοθα ὑπο ὶγ 
ἀοοίγϊηθ5. {ο ἃ βἰπ]ας 8ουγςο: 0. Β΄. 
ΗΙΡΡΟΙ. 2{α6Υ.Υ. 7 ἃ φησὶ παραδεδω- 

κέναι Μαριάμνῃ τὸν ᾿Ιάκωβον τοῦ Κυ- 
ρίου τὸν ἀδελφόν, ΥΠ. 20 φασὶν εἰρηκέναι 
Ματθίαν αὐτοῖς λόγους ἀποκρύφους οὗς 
ἤκουσε παρὰ τοῦ σωτῆρος, ΟἾθηι. Α]εχ. 
Φέγοπι. ΥΠ. 17 (Ρ. 898) καθάπερ ὁ Βασι- 
λείδης, κἂν Γλαυκίαν ἐπιγράφηται διδά- 
σκαλον, ὡς αὐχοῦσιν αὐτοί, τὸν Πέτρου 
ἑρμηνέα ὡσαύτως δὲ καὶ Οὐαλεντῖνον 
Θεοδᾶ διακηκοέναι φέρουσιν, γνώριμος 
δὲ οὗτος ἐγεγόνει Παύλου. ὅ0 ἴοο ἃ 
Ἰαίου τηγϑύϊο {Ποαοιοςσγ οἵ ἴμο 9608, 
πημ]ο]ι Πα ΠΙαΠΥ αβϊΠΙΠ68 τ ἢ ο 
ἐδασμίηπσ οἵ ἴπο ΟἨτβΙαπ]ζοᾶ Ἐδδεηος 
αὖ Ο0οἱοβ5α», νγὰ8 5610 ἀεδῖσπαίοα Δ αὖ- 
θαΐα οὐ “ὑτααὶυϊοη,᾿ Ῥγο[οβεῖης {ο Ἠανο 
Ῥουπ. Ἱιαπάσά ἄν οταΙΙΥ Γοπ1 ο 
ΡαΐζτίατοΒΒ, ὅθ {86 ποῖο οι ἀπόκρυφοι, 
1 5. 

τὰ στοιχεῖα] “ἐμ γι ἴηιοπίς, ἐ}ι6 
οἴφηνογέαν ἰοαο]υΐη σ᾽; 6ΟΠΙΡ. νοῦ. 20. 
Τ]16 5816 ΡἨΓΗ56 006ΓΒ ἀσαΐη (Δ]. ἵν, 

3 (6ΟΠ1Ρ. Υ6Υ. 9). ΑΒ στοιχεῖα 515} 1865 
Ῥεϊππαγ!]γ “ὑπο Ιείζενς οἵ {πο αἱρμαροί; 
80 85 ἃ 5οοοπάατγ πιθαπίης 16 ἀεποίθΒ 
ἐτιάπιοπίατγ Ἱηδίτασβοη»  Αοοογᾶ- 
1πσ]γ 15 18 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ Ἱπετρτεῦεά ὮΥ 
ΟἸεπιοπύ δέ γοη. νἱ. δ(Ρ.771) Παῦλος... 
οὐκ ἔτι παλυδρομεῖν ἀξιοῖ ἐπὶ τὴν Ἑλ- 
ληνικὴν φιλοσοφίαν, στοιχεῖα τοῦ κό- 
σμου ταύτην ἀλληγορῶν, στοιχειωτικήν 
τινα οὖσαν (1.6. εἸοπιεηίαγ) καὶ προ- 
παιδείαν τῆς ἀληθείας (οοπαΡ. 10. νἱ. 15, 
Ρ. 799), απᾶ Ὦγ Του] απ αἄν. δῆαγο. 
γ. 19 “δοφιγιαζηγ, εἰοπιοπιία ηυιγαδ, ΠΟΠ. 
Βοουπθη οασ]απὰ οὖ ἴοτταπι ἀἱσςῃς, 
βοᾷ 5οουπάιπα Ηξζογαξ βεου]αγεςδ. Α 
Ίαγσο πΙπηὮες οἵ {Π6 Γαὔμ6Γβ ΠΟΎΤΘΥΘΥ 
οχρ]αϊποά {πο οχρτοδδίοη {ο τοίετ {ο 
ἐιο Ἱδαγεπ]γ Ὀοίες (οα]]εἆ στοιχεῖα), 
38 πιατ]άησ ἴ]ιο ΑΘΆΒΟΠΒ, 50 ἐμαῦ ἴ]ιθ 
οὔβδαγναπςϱ οἵ /[οδίϊναΙ5 απἀά ἢθν- 
ΤΟ απά εαρα(ης” παδ ἃ 5οτὺ οἵ 
Ῥοπάασο {ο ποια, Τὸ ποῦ! αρρεας 
{γοπι Τογύα]]]απ5 Ἰαησπασο {μαῦ Μαι- 
οἵοπ αἷξο Ἰαά 80 Ἰπτογρτείαά ἴλπο 
ποτά. ΌΟπ 5 {αἱ5ο Ἱποτργεύα{ξίοῃ 
566 μα ποίθ οἨ (α]. ἴν. 3. [ 15 ααϊΐθ 
οαὖ οὗ ρ]ασς Ἱοτο: {05 (1) ΤῊ οοπίαχίέ 
βυσσος5ί8 ΞΟΙῚΘ 1ποάο ο ἴπδέγιοῖονι 
6.5. τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων Ἰστο, 
απά δογµατίζεσθε ἴῃ ΥοΥ. 20; (2) Τμο 
Κοορίπσ οἵ ἆαγ5 απά 5οα5οπ 18. 4αϊθ 
αι ροτάϊπαίο {ο οίπεν εκίοτπα] οἳ- 
ΒΟΙΥΑΠΟΘ68. ιο τῖίο οὗ οἰγοιπιοϊβῖοπ 
(νου, 11), απἆ έλα ἀῑδμποβίοπ οἵ πιθοίΒ 
(νου, 21), τοδροοῦϊτε]γ, α1θ ῬΡ]ασεᾶ ἴῃ 
οἷοβο απᾶ Ἱπππισάίαίο οοηποασχίοη ὙΠῸ 
τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἴῃ ἴο «πο 
Ῥ]ιοσδ Ἱμοαγο 16 ΟΟΟΌΥΒ, Ἡογοας {πο 
οὔΏβογγαπςο οὗ ἆαγ5 απά 86ΛΒΟΗ5(Υ6γ. 16) 
βἴαπᾶς αραγί {ΓοΠ1 οἰ Π 6 Υ. 

τοῦ κόσμου] ΄ οὗ ἐᾖο τοογ{ά, ναι 15, 
ἐροε]οηπσίπςσ {ο ἴ]ιο 5ρμετο οὗ πιαζογία] 
μα οχίογπα] ὑμ]πσς» ἈῬεο ἐπ ποίθ 
οἩ (α]. ἱν. 3, νἱ. 14. 

έἶπ ΟΠ δύ, 8ο ιο Αποβίιο 866ΙΗ8 
{ο αγ, οι πᾶν αὐζαϊποα ὑπ ΠΡΟ ἐγ 
απιά ιο Ιπ{ο]]Ισαοπσο οὗ πιαπ]ουά; ἆο 
ποῦ βαηη]6 γοιγεο]τες ασαῖπ {ο ἃ τις]- 
ηλθηίασγ ἀἰκοίρμπο αὖ οπ]γ {ον ολῖ]- 
ἆγοη (τὰ στοιχεῖα). [Ιἃ Ολη] τοι 
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και ου κατα ριστον οτι εν αυτω κατοικει παν ΤῸ 
; ΄σ / ΄σ Α 5 Ἁ » ΄- 

πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικώς, "καὶ ἐστε ἐν αὐτῷ 

Βᾶγο Ὀθθὴ οχα]ἰοᾷ Ιπίο {Π6 5ρῃΠοεγο οἳ 
ὑπὸ Βρϊτί6: ἆο ποῦ Ῥ]αηπςθ ΥοιΥΣε]νοΒ 
ασαϊπ 1Π6ο ὕΠ6 αὔπποΡΡΊοτο οὗ πιαίοτία] 
ὉΠ Β6ΠΡΙΟΙΠΒ ὑΠ]ησα (τοῦ κόσμου). 

οὐ κατὰ Χριστόν] “ ποΐ αὔἴογ" ΟΠ γε." 
Τίς εσρταββίοη 15 τ] αθ 1π ἰἰ5617, ἀπὰ 
Βῃου]α Ῥο ᾿πἰουργοίθα 5ο ἃ8 {ο 5αβΡΙΥ 
ἴλο πεσαἑίγο ο Ῥοῦμ ο Ῥγεοράϊης 
οἸααβοβ; ΄ ΟΙιγ]βὺ 15 ποίου ο ααὔ]ου 
ΠΟΙ ἴἶιο βαβίαπορ οἱ αῖν ἐοασμίησς: 
ποῦ {ο απ{]οΥ, {0Υ΄ ὑΠεγ Ηείοπ {ο Ἠπ- 
8 ἴγαςΙΓΙΟΠΒ (κατὰ τὴν παράδοσιν 
τῶν ἀνθρώπων); ποῦ {π6 5αΏβίαησθ, {07 
ἴλογ τερ]αςο ΗΠ ὮΥ {ογπια] ογάΙπαηςΕΒ 
(κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου) ἀμ ὮΥ 
αησθἩςο ΠΡ Ια οΥ8.᾽ 

9.84. [ἡ οχρ]αϊπῖησ {1ο ἴγαο ἆοο- 
ἔγππο ὙλΙεἩ 18. “ἴον. Ομ δύ, δῦ Ῥδὰ] 
οοπάθΠΙΠΒ ὑπ6 ἴπο [2156 ῬΥΪΠΟΙΡ]68, 
ΜΒ Οἢ ΊαΥ αὖ ἴἶιο τοοῦ οἵ {π|8 Ποτοῦίοα] 
ἐοασ]ίπο; (1) Τ]ο ἐλιοοζοφίσαί ειτοῦ οὗ 
εαυβΗθαδίπσ Ἱη{ογῖου απά ογοαίοᾷ Ῥο- 
1998, αηΏρο]ῖς πιΘάΙαἴΟΥΒ, ΤΟΥ ὑπ ἁῑνίπο 
Ἠοαά Ηπιδο]έ (νγ. 9, 19); αμα (2) Έ]μο 
»γαοίίσαϊ 6ΤΤΟΥ οἵ Πηβίκίίπς αροπ τίζαα] 
Πα αβοθθίο ΟΏΒΟΥΥΕΙΙΟΘ5 48 ἴ]ο {οιῃ- 
ἀαὐίϊοη οὗ ἐλοῖγ πιοτα] ἑοπολίης (ΥΥ. ΤΙ 
--14. ΤΠαϊν Πιεο]ορῖσαὶ ΒρΘου] αὐ] 0 18 
απά {ποῖ οὐλμίσα] οοάθ αἰκο στο γ6 αὖ 
{αα]δ. Οἱ {Π6 Ἱπθϊπιαίο Θοππθχίοη Ῥο- 
ὕνθοῃ ὑπθ86 πο ΕΙΥΟΙΒ, ἃΒ. βρηηρίης 
οαὖῦὺ οὗ ἃ 6ΟΠΙΠΙΟΠ τοοῦ, ἔπο (ποβίίο 
ἀπ] βιὰ οἵ ἔμαρο {459 {δας]θι5, 566 
{π6 ἹπτοάποίοἨ, ΡΡ. 33 8ᾳ., 77, ὃ5, 
112 86. 

ὅτι κιτιλ] Το ΑΡοβίϊο ]αβῖῇος ἴ]ιο 
{ογεσοῖησ εἶαγσο μαῦ μῖ5 ἀοοίτίπο 
ψ5 ποῦ κατὰ Χριστόν; "απ Ομτ]ςῦ 

ἆ ναι] ὑ 6. ψ 016. Ῥ]εγοιπα, ὕΠ 0 ΘΗ 6 
ΤῸ] Πη655 οἵ ὑμ6 6οἆμοαᾶ, πμεγαας {ΠΟῪ 
γτοργοβϑηῦ 16 {ο γοι ἃΒ ἀἱβρεγβος απποης 
βογοταὶ αρίπ]θααὶ ασοποῖο. Ομτίβὺ 15 
ιο οπθ {οαπίαϊη-πεαᾶ οἵ 8411] εριύαα] 
16, πΊιεγοας ἴΠ6Υ {θαε] γοα {ο 5661 16 
ἴῃ οοΠΙΠΙΠΠΙΟΠ ΥΠ Τπ{αγῖογ οΓθα{ΙΙΥΓΘΡ.᾽ 
Το βαπιο ἐγαίῃβ Ἰατο ΏοεἨ βίαξοα Ῥο- 
{0Υ6 (1. 1454.) ΠΙΟΥΘ 66ΠΕΥΑΙΙΥ, απά {ΠΟΥ͂ 
ΔΥΘ ΠΟΥ τοδίαθεᾶ, νόθα ἀῑτεςῦ απά 1πῃ- 

πηοϊαίο γοίογοποθ {ο {ο Πεγεῦῖσαὶ 
ἰεασμίης. 

κατοικεῖ] ΄ια5 ἐΐ5 ἤιαοα αροᾶο ΌΟπ 
ἴμο {ογοθ οὗ 0Πἱ5 οοπιροιπᾶ ἴῃ το]αδῖοτ 
{ο {ο {αἱ5ο ὑεασμίησ, 866 ὑπμ6 ποίθ ΟἨ 
1 τὸ: 

πᾶν τὸ πλήρωμα] “αἴ ἐ]ιο ρ[οητίιαο,᾽ 
έἴιο ἰοίαΠῦγ οἵ ὑπὸ ἀἰνίπο Ροπθ5 ἃπα 
αἰὐτ]ραίαο» Οἱ {115 ἐπεο]οσίσα] θυ 
866 1. 19, απᾶ {ιο ἀείασλεςᾶ ποίε αὖ {Π6 
οπά οἵ {π6 ερϊςί]ο, 

τῆς θεότητος] “097 ἴ]ο «ολοαᾶ. 

«Νοπ πηοάο ἀῑνίπαο γ]τίαίας, 5ος Ίρεα 
ἁνίπα παίαταῦ Ἱυτίζος Ῥεησα]. ΒῸΓ 
ὑπο ἀῑῄετοπος Ῥοαῦγγεθη θεότης ΄ ἀείίας 
Όλο 6ὔδεπςοθ, απᾶ θειότης “ αἰοπίίας,, 
ὕπο απαΠϐγ, 5εο Ἔτεπονι ΑΧ. Τ. γη. 

1. Ῥ. 6. Ίο ἀϊπογοπῦ {οτοο οἳ 
ὕιο Όππο Ὑποχάβ ΤΙΑΥ Ῥο Β66ῃ ΡΥ ἃ 
οοπηρατίβοπ οὗ νο Ῥαββασες ἵπ Ρ]ή- 
ἴατοΙ, 2707. Ῥ. 857 Δ πᾶσιν Αἰγυπτίοις 
θειότητα πολλὴν καὶ δικαιοσύνην μαρ- 
τυρήσας (ΠΘΥΘ 16 πΙθαΠ5 ἃ ἀῑνίπο 
πβρίγαβίοη. ος Γαου]ϐψ, απᾶά πογο πο 
οπο Μοῦ] Ἰανο πϑ86α θεότητα), απᾶ 
Λ/1ο0Υ. 415 6 ἐκ δὲ ἡρώων εἰς δαίμονας αἱ 
βελτίονες ψυχαὶ τὴν μεταβολὴν λαμβά- 
νουσιν, ἐκ δὲ δαιμόνων ὀλίγαι μὲν ἔτι 
χρόνῳ πολλῷ δι ἀρετῆς καθαρθεῖσαι 
παντάπασι θεότητος μετέσχον (ΜΠΘΙΘ 
θειότητος που] ϱο ααἰΐθ οαὖῦ οἵ Ῥ]ασο, 
Ῥθοδιι56 ἃ}] δαίμονες σις ποὰὺ οχοορίῖου 
ΊΥΟΥΘ θεῖοι, (ποας] αγ οπΙγ Ῥεοαμπιο 
θεοὶ ἵπ Τ4Υθ ΙΠΕίαΠΟΘΦ απᾶά α[ίογ Ίοης 
Ῥγοραδίοιπ απά «ἀἴδαΙρ]ιπο). Ιπ ἴπο 
οι Τοθβέαπποπ{ {Πο οπθ ποτά οοςγΒ 
Ἠσγο αἱοπο, ὑπ6 οἴ]μαι ἴῃ Ἠοπι. Ἱ, 20 
8ἱ9οΠθΘ. 90 4150 τὸ θεῖον, ἃ ΥΘΥΥ {αγοιΙ- 
106 αχργοβδῖοη ἴῃ Τθε]ς ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, 15 
{οαπά οπσθ ΟΠΊΨ, ἴῃ Α οὐδ χν]]. 29, π]ογο 
τὸ 15. θα ηλ βἴπσια]αχ Ῥγοργίοίγ; Του 
ἴπο Αγοβύ]ο 18 (ποιο πιοοβίηςσ ἴμο Ἰομ- 
ἔποτ. ΡΙΗΙΟΒΟΡΙΙΘΥ5 οἩ 0]ιαῖγ οπή τοι 
απᾶά αισαῖησ ὙΠ Όεπα ἴῃ λε οὐ ἢ 
Ἰαησαασο, ΕΙβεπΏενθ Ίο Ιη5ΗποΙγο]Υ 
αγοϊῖᾶς α ἴοτια Ίο ὑοπάς {ο οβδοιγο 
{π6 1άθα οὗ ἃ Ῥογβοπα] ἀοά. ΤΠ ἴμο 
Τιαὐϊη ΥνογβΙΟΠΒ, οπΊησ {ο ὅπ Ρογοτίγ οἵ 
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πεπληρωμένοι, ὃς ἐστιν ἢ 

ἀπὸ Ιαπσιασο, Ῥοί]ι θεότης απᾶ θειότης 
8.6 ἰγαπε]αίεά Ὦγ ἐπ βαπ1ο ἴογπι αζοῖ- 
ηἴΐας; Ὀαῦ {Π15 νγὰβ [δ] {ο Ὃο Ἱπαάο- 
ο παίο, απά ἐμ πνοτά ἀαϊίας ντὰ8 οοἶποᾶ 
αὐ ἃ Ἰαΐος ἀαίο {ο ταργεξεηύ θεότης: 
Λπσιβί. ἄᾳ Οἴου. οἱ ν. δ 1, ΥΠ. Ρ. 162 
(ααοίαεᾶ ἴῃ Έγοπο]) «ἨΠαπο ἀῑγ]πιναῦοτα 
να], αὖ 5ἷς ἀῑκοτῖπι, ἀεἰίαίεπε: πππι οὗ 
Ίου Υογβο αὐϊ ]1Πι ΠοΒίΓΟΒ ΠΟΠ Ρἱσεῦ, 
τὖ 46 ἄταοςο οκργοββία5 ἐταηβ[οταηί 14 
αος 1Π1] θεότητα αρρε]]απί εἰς. 

σωματικώς] /θοαἱᾖ-ιοῖδε  ΟΥΡΟ- 
γοαζ1η, 1.6. !αβεαπαῖπς ἃ Ὀοςί]γ ΤΌΤ], 
Ὀοεσπήης Ιποαγπαίο ΤῊ 18 αη αᾱ- 
ἀἰδίοη {ο νο Ῥτονίοας βἐαϊοπιεπῦ ἴῃ 
1, 19 ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα 
κατοικῆσαι. Τ19 Ππάπε]]ίπςσ οἵ 6ο ΡΙε- 
ΤΟΙΠΕ, ΥΘΓΟΥ5 {ο {π6 Ἐίετπαὶ Ἰοτὰ, πὰ 
ποὺ {ο ἴμο Ιποαιπαίο ΟἨηΙδύ: Ὀπῦ σω- 
ματικῶς ἵδ αἀάεά ο 8ἱοι ἰιαῦ {89 
Ὑοτᾶ, ἵπ ποσα ὑπ Ῥ]εγοπια, {μας πα 
105 αροᾶο Γγοπι 811 εἰοτπΙόψ, οτογποά 
ΗΒ νου Ὦγ {πΠ6 Πποαγπαδίοη. ΤΗτι8 
π]η]]ο ἴ]λο πιαῖπ βἰαεπηεπύ κατοικεῖ πᾶν 
τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος οἵ δὺ Τα] 
οοΙΥΘΒΡΟΠά8 {ο {πο ορεπίπς 5επίοηεθ 
ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ 
λόγος οἳ δὺ ἆομπ, πο βαὐδίάίανγ αἆ- 
νοχὈ σωματικῶς οἵ Βὲό Τατ] Πὰ8 18 
εοππ{ογρατὺ ἴῃ ὑπο αἀάϊθοπα] βὐαΐο- 
ΏΙΟΠῦ καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο οὗ δύ 
1 ο,Π. ΑΙ οπου πιοαπίησς ΙΙ Ἰαγο 
Ῥουπ. αδείσηπα {ο σωματικῶς Ἰθγ6, ἃ8 
γγ]ιο]]γ” (Ηἴογοῃ. ο .18. ΧΙ. 1 58., 1Υ. 
Ῥ. 156, “ποαπδατπαη Ρος ῬασίθΒ, αὖ ἴῃ 
οοίογί5 5αποθῖΒ’),ου γθα]]γ (Ας. {ρίδί. 
ΟΧΊΙΧ, Π. ρ. 513 “[ἀ60 οογρογαίος ἀῑχζ, 
απία 11 απαὐγαἰΠέοτ εοἀιεοραη{), Οὐ 
ἑοββοηὔἰα]]γ᾽ (Παν. ἄο Τγίπ. ΥΠ. 54, 
ΤΠ. Ρ. 252 " οὶ εκ Ώεο αἱρη]βσαῦ ναι]- 
ἰαΐοπι οἷο. ΟΥΠΙ. Λας. ἴῃ ΤΠεοάοτοῦ, 
Ο). ν. Ῥ. 34 τουτέστιν, οὐ σχετικῶς, 
1514. Ῥο]ας. ΑΡ. ἵν. 166 ἀντὶ τοῦ οὐσι- 
ωδώς), 819 απδαρροχέθὰ ὮΥ πβαρο, ΝΟΥ 
ἀραΐη οαη ὕπο Ῥοὰγ Ρο απάθγβίοοά οὗ 
αηγἰλμίπς οἶκο αἱ Ογὶβ5 Ἠππιαπ Ῥοάγ; 
ΔΒ {ος Ιπβίαποο οὗ {πὸ οτοαίοᾷ Ἠοτ]ά 
(Τπεοᾶ. Μορ. ἵπ 80. ΟΡ. νΙ. Ρ. 522) 
οὐ οἱ ἴ]ιο Οτο] (Αποη, ἴῃ ΟἨΤΥΒΟΒύ. αὐ 
ἴοο.). Αοοοτά(πς ὕο ἐ]λοδο ὑππο Ἰαϑὺ 1πίου- 

ΠΙ. 1ο 

κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ 

ῬτοίαίΙοη5 τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 15 
ἰακοαπ {ο τηθϑῃ {Π6 Ὀπϊσαυςθ (ὁ ΠΙγ 6 - 
581 παίπγαΠ1 τορ]είαπα α 60”) ἃπα ἴμο 
ΟάΥΟἩ (τὴν ἐκκλησίαν πεπληρωμένην 
ὑπὸ τῆς θεότητος αὐτοῦ, 566 ΕΡ]68. 1. 23) 
τοδροο(ϊνε]γ, Ῥεσμαςο οἶί]εν οἱ ἔλεςε 
η]αΥ Ὀ6 5814 {ο τοδἰάο ἰὴ ΗΙπι, ἃ5 {86 
ΒΟΙΙῸΘ ΟΥ̓ 115 10, ἀηα {ο βίαπα {ο Ἠϊπα 
ἴῃ {ῃ6 γτοϊαύίϊοη οἵ πο Ῥοᾶγ ἴο Ίο 
Ἰσαά (σωματικῶς). Βαῦ ἴμεςο {οτοεᾷ 
Ἰπίεγργοίαίοη5 αν ποϊ]πσ {ο τε- 
οοπ]πιοπᾶ {Π 6}. 

δὺ Ῥαα]ς Ίαπσιασο 15 οατο[α]]γ 
δυιαγᾶσά. ὨἨο (0685 ποῦ 57 ἐν σώματι, 
{ον πο οἆ]μεαά οαπποῦ Ῥαο οοπῆποα 
{ο αΠΥ Ηπηϊί5 οὗ Βρᾷοθ; ΠΟΙ σωµατοει- 
δῶς, {ον Οδ πη]σ]ό βασσοεῦ ὑπ πη- 
ΤΘΔ ΠΥ οὗ Ομγὶςςς Ἠπππαπ Ῥοᾶγ; Ὀαὺ 
σωματικῶς, “ἷπ Ρος] π]δο “ἢ ἃ 
Ῥος1]γ ππαπ][οδία οη. Τ]ο γϑϊαίίοη οἵ 
σωματικῶς {ο {Π6 εἶαιδο 1 Οἢ 16 απα]]- 
Β65 0011} τατγ ἢ ὑΠ6 οἰγοαπιβίαπςςς, 
6.5. ΡΙαῦ. 27ογ. Ῥ. 424 Ὦ τὸ μέσον 
οὐ τοπικῶς ἀλλὰ σωματικῶς λέγεσθαι, 
1.9, «ταβίοπα ΘΟΥ̓ΡΟΥΪΒ Παρίία, Αα. 
Ζω. Ρα. 4 (1. Ῥ. 51) σωματικῶς εἰς 
τὸν Ἰησοῦν γέγραπται, 1.6. ΄ ΒΕΠ 
εοτραβ, Ῥίοιοπι. ἴῃ Ερίρμαῃ. 4α9γ. 
ΧκχΙ], 6 κατὰ μὲν τὸ φαινόμενον καὶ 
σωματικῶς ἐκτελεῖσθαι ἀνηρέθη, ΟτΙΡ. ὁ. 
"οἴ. Ἱ. 69 ἀφανῆ γενέσθαι σωματικῶς, 

ἐν. νὶ. 68 καὶ σωματικῶς γε λαλούμενος, 
Μίδοιν. Μαση. 11]. 14 σωματικῶς χωρί- 
ζειν τῶν μαθητῶν. 

1Ο. καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ] “από γὸ α76 
πι Πίηι, π]ετο ἐστὲ Βῃου] ἃ Ὦο βθρὰ- 
ταῦθα το ἐ]ο {ο]]ογίπςσ πεπληρωμέ- 
νοι ; 6ΟΠΙΡ. «ὉΠ ΧΥΪΙ. 21, Αοὐβ χγή. 28, 
γιο Πο οοπβῖ5ί8 ἴῃ απῖοη ση Ἡ ΠῚ, 
απᾶά ποῦ ἴῃ ἀεροπάσπος οἨ ΑΠΥ 1Π{6γΙΟΥ 
Ῥοΐηςσ; οΟΠΙΡ. Υ6Υ. 19 οὐ κρατών τὴν 
κεφαλήν, ἐξ οὗ κ.τ.λ. 

πεπληρωμένοι] " δοίη Γιο, υγ] 
ἃ, ἀῑταοῦ γϑίθσθμοθ {ο {πο Ῥυθοθαϊηρ' 
πλήρωμα; “Ὑουν Γ41Π688 9ΟΠΙ68 ΓΓΟΠ1 
Π|ΙΒ {π]π6ββ; ΠΙῚΒ πλήρωμα ἵδ ὑγῶπδ5- 
Γαβοᾶ Ιπίο οι ὮΥ υἱγῦπθ οἵ τοις {π- 
ΘΟ Ρουθ. ἴῃ Ηΐϊμ Βο ὗοο “πὴ 
Ἱ. 16 ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 
πάντες ἐλάβομεν, ΕΡΙΘΒ. ΠΠ. 19 ἵνα πλη- 
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ἐξουσίας" "ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομή ἀχειρο- 
-» 

ρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ, 
ἵν. 13 εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώμα- 
τος τοῦ Χριστοῦ, 6ΟΠΠΡ. Ιση. «}ρ/ιε». 
ΙπΙδ. τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέθει Θεοῦ 
πατρὸς πληρώματι. ἩἨεπεο αἱ50 ιο 
Οµ1γοἩ, ἃ5. Ι14εα]]γ Το ραν 64, 15. εα)]εά 
{6 πλήρωμα οἵ Ομ νύ, θοολπ56 αἲ] Η15 
ΒΎΔΟΘΒ ΘΠ ΘΠΘΥΡΊΘΒ απο οοπηπιππ]εαῦοὰ 
{ο ΠΟΥ; ΕΡΙΙ68. 1. 23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα 
αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶ- 
σιν πληρουμένου. 

ὅς] Έον ὑΠ6 γατίοις τοαά(ης ὅ 560 
ὑπὸ ἀείασ]ιοά ποίο. Τὺ γγὰϑ Ροτμαρς ἃ 
οοτγθοῦΙοΏ 1ηαάο οἩπ ιο {αἱδο ΒΌΡΡο- 
βου ὑμπαὺ ἐν αὐτῷ το[ογτοὰ {ο Όλο 
πλήρωμα. Αὖ αἱ εγεπῦς 16 πιαδῦ Ῥο 196- 
ραγάοᾷ α5 απ Ιπιροββίρ]ο τοβάίπς; {ΟΥ 
ίμο Ίππασο που Ῥο αἱίοσοίῦ]λογ «οΠ- 
{αβοᾷ απᾶ 1]οβῦ, 1 {πΠ60 πλήρωμα Ὑγ6 10 
τοργοβεηζαᾶ ἃ5 ἴ]ο θα. Απά ἃραΐῃ 
ἡ κεφαλὴ 18 Ρεγεϊδίοπ{]γ Βαϊ οἱδοπΊιογο 
οἳ ΟµτΙβέ; 1. 18, 11. τὸ, Εριες. Ἱ. 22, 
Ίγ. 15, Υ. 23. ἘΠΙΑΥΥ ο Ἰγϊίπ. ἴχ. ὃ 
(π. Ρ. 264) οκρ]αῖπΒ ὑπὸ ὅ α5 τε[οτίης 
{ο ὑπ π]ιο]θ βθῃηΐθποο τὸ εἶναι ἐν αὐτῷ 
πεπληρωμµένους, Ὀὰΐ {5 4180 15 απ Ἱῃ- 
οοποείγαδ]θ 5656. Αραϊπ 16 Ἰας Ώορῃ 
βασσεςίαοᾷ {]αῦ ὅ ἐστιν (Π|κ6 τουτέστιν) 
ΏΙΑΥ 6 {ακεπ α5 οηπΙγαἱοπύ {ο δοἰ[ίσαί 
(οοπαρ. Οἶσπι. Εἴοπι. υΗΙ. 22): Ὀπὺ {115 
γα τεαιῖγο τῇ κεφαλῇ, ονεπ 1 ἰὖῦ 
γγ6 16 Οὐ υ στ ]56 αἀπιϊβδῖρ]ο Ἰπογο. 
ἡ κεφαλή) ΤΠ Ίπιασθ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΗΤΟΙ 

ΏΙΟΥΘ ὑμδῃ {μο Ἰάεα οἱ βογογεϊσπΏγ: ἴμο 
Ἠθας 15 αἰδο {Πο οεπίτο οἵ νἱῦαὶ! {οχσα, 
ἴμο βοπτςο οἵ αἲ] επετϱΥ απᾶ 116; 566 
ἴμο ποῦο οἩἨ Υ6Υ, 19. 

πάσης ἀρχῆς κ.τ.λ.] “47 ευοΥὴ ργϊη- 
αἴρα[ίίψ αι οιοεγ απᾶ Όιεγοίογο 
οὗ οσο αηφε]ο Ῥοΐπσς ποια Ίο 
[1580 {θας]ατ» αἀορίοά αξ ππεΙα{οΥ», 
πας {ταπείεντίησ ὕυ {Π6 ΠΠ{οΥΙΟΓ Ἠ16π]- 
Ῥου5 {1ο αἱ]οσίαπσθ ἀπὸ {ο ιο Ηρδά: 
6ΟΠΗΡ. Υ6Υ. 19 64. ἘοΥ ἀρχῆς καὶ ἐξου- 
σίας, 566 πο ποίο οἨ 1. 16. 

11. ἜΤ]ο ρτεγῖοι” ν6ΥΡ65 ἴιανο ἆθα]έ 
τὶς ιο ἐοο]οσῖσα] ἑεποίΒ οὗ {6 ἔμ 156 
ἐοασ]ιειΒ. Τϊο Αροξίϊο πον {της {ο 
ὑμοῖτ Ῥτασθῖσα] ουτοις5; “ὙΥοι ἆο ποὺ 
πεεά ιο εἰτοαπιεϊβίοι οἵ ιο Πορ]; 

{ου γοι Ἰαγο τοσσίνας {Π6 οἵγοιπιοίδίοτ 
οἵ ὕμο Ποατῦ, Τῃο αἰβυϊηρτι 5] ηρ᾽ [θὰ- 
ὑπ|Ὸ8. οἳ {Π15. ΠΙΡΉΘΥ οἰγτοιπιοϊδίοη αἲθ 
{ηγοαείο]ά. (1) [10 15 ποῦ εχίεγπα] Ὀιιῦ 
Ἰπναγά, ποῦ πιαᾶο τὶ} Παπάς Ῥαῦ 
πτοιση{ ὮΥ ιο Βριτϊ6. (2) 1Τῦ ἀῑνερίς 
ποῦ οἵ ἃ ρατῦ οΏΙΥ οἵ {πο {65}, Ὀαὺ οὗ 
Όλα πλο]ἰο Ῥοάγ οἱ οαγπα] ὉΠ οὐ] 018. 
(3) Τό 185 Όιο οἴτοιπιοϊδῖοη ποῦ οὗ 
Ἠ1ο9565 οὐ οὗ πο ραϊτίατομς, θαῦ οἳ 
Οκ”  Τας τὸ 15. ἀϊδμπσαϊδμες, ας 
ταορατάς Πγδί 195 εΠαταςῦθς, δοσοπαζψ 
105 οχίαηἔ, αι {να 105 δα ΠοΥ. 

περιετµήθητε] Τ]ιο τηοτηθηῦ αὖ Υγ]]6]ι 
{18 18 οοποθἰγεά α8 ἰακίησ Ρίασο 18 
ἀαβποά ΕΥ̓͂ {ιο οἴμεν αοξϊΒί5, συντα- 
φέντες, συνηγέρθητε, εἵο., 35 {116 0ϊπιο 
οὗ {ποῖ Ῥαρίίδπι, τ μθῃ Πεγ ριαῦ οἩ 
ΣΕ 

ἀχειροποιήτῳ] 1. Ο. ΄ ἱπηπηδ [6 71],᾽ “ΒΡ]- 
τιναα] ἃ5 Ματ]ς χῖν. 58, 2 ΟὐΥ, ν. 1. 
50 χειροποίητος, ΟΝ 15 αβοά ἴῃ {Π6 
Ν. Τ. οὗ ππαϊοτία] ὑεπηρ]ες ἃ μα {Π| 61} 
Γαυηϊύαγο (Δ οῦβ νἱ]. 48, χυ]]. 24, Η 60. 
Ἶχ. 11, 24, 6ΟπΙΡ. Ματίς ζ. 6.), πα οὗ {Πο 
πηαζετγία] οἰτοιπιοϊδίοι (ἨΡΗΘΒ. 11. 11 
τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χει- 
ῥοποιήτου). ΙΠ ἴδ ΙΧΧ χειροποίητα 
οέοΙτ8 οχο]ιβίγεΙΥ αξ ἃ τεπάειτίης οὗ 
14.018 (Ώ)2)28, 6.5. 1μ6υ. χχνΙ. 1, 18, 1]. 
18, οἵο.), {α]ςο σοᾶς (Ώύπον 15, χχί, 9, 
ἨΊΕΥΘ Ῥετμαβς {16Υγ τει οδών), ΟΥ̓ 
1Ππ]ασθβ (Ώ2112Π Του. χχυΐ. 30), εχεορί ἴῃ 
0Π6 Ῥαββασθ, 15. χγἰ. 12, ΏΘΙΘ 16 185 
αρρ]εά {ο απ 14918 βαπούπιασυ. Οὐΐηρ' 
{ο Οδ αβεοσϊαδίοπ οἵ ιο νγγοτὰ ἴπο 
αρρ]σα ου πο νο βπά ἴῃ ἐλο Ίου 
Τοδίαπιεηό νου] βοππά ΠηΙΟἩ ΠΊΟΥΘ 
ἀερτασίαίοτγ {ο οἆσγ]δι Θὰ 5. αν 10 
(068 {ο ΟἿ ΟΥ̓ ; 6. δ΄. ἐν χειροποιήτοις 
κατοικεῖ ἴῃ αὐ ΒίερΠεΠ) ΒΩ6ΕΟΗΠ, ΨεΥΟ 
ὕΠ6 ἴΌγΟΟ 18 ὈΓΌΪΓΘη ἴῃ πο τϑορὶνϑα 
ὑρχὺ Ὦγ ὑπο ᾿ηὐθυροϊαύίοη οὗ ναοῖς. 

Έου ΠΠπβύγαθίομβ οὗ ὑπ6 ὑγρίοαὶ αἱσ- 
μΙῇῃοπηςθ ΟΥ̓ οἰτοπτηρϊβίοη, 48 ἃ, ΒΥΠΙΡΟΙ 
οὗ Ριγίϐγ, 566 {ο ποῖο οη ΡΗΙΙ. 111. 3. 

ἐν τῇ κ.τ.λ.] ΤΊΘ ποτά αγ ΟΙΙΟΡΕΠ 6ο 
ΕΧΡΓΕΡΕ {]ιο σοπερ{οίστιοδ» οἵ ἴ]ο 5ρ111- 
ὅπ] «παμσο. (1) 1 15 ποῦ ΑΠ ἔκδυσις 
ΠΟΙ ΑΠ ἀπόδυσις, Ὀπὺ ΑΠ ἀπέκδυσις. 
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ποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, 
ς -- ΄σ ΄σ - ιά αν 3 

ἐν τῇ περιτομῆ τοῦ Χριστοῦ, ""συνταφεντες αὐτῷ ἐν 

ΤῊΘ ποτὰ ἀπέκδυσις 18 εκίτεπῃε]γ τατο, 
απᾶ πο εαγ]ίογ ΙΠδίαποθΒ οὗ 16 ἃγ6 ῬΓο- 
ἄπορα; 866 ἴ]ιθ ποῦθ ΟΠ ΤΕΥ. 15 ἀπεκδυ- 
σάμενος. (2) 16 15 ποῦ ἃ ΒΙΠΡ16 πΠθΙῃ- 
Ῥευ θαὺ {Π6 γγ]ο]ο Ώοάγ, πὶ ἢ 15 ενας 
οαϑῦ 5146 ; 5966 ὑπΠ6 ποχύ ποίθ, ΤΗα8 
{μ6 146 οἵ οοπηρ]είεπεβς 15. Ῥτοισ]ί 
οαὐῦὺ Ῥού]ι ἴῃ ο εΠπ6χοΥ οἵ 6ο δοίϊοῃ 
απᾶ 1η ιο οχύθηῦ οὗ 108 ορεγαίίοη, α5 
ἴῃ 11. 9 ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον. 

τοῦ σώματος κ.τ.λ.] “ἐμ6 το]ιοῖο δοάν 
πο] οομβίβίβ ο ἐλ6 365}, 1.6. ΄ ἔλο 
Ῥοᾶςγ νηθι 811 115 οοιταρί απ αΓΠΔΙ 
αβοσιΙοης’; ἃ8 11]. 5 νεκρώσατε οὖν 
τὰ µέλη. Έον Παξίταθίοηπ5 οἵ ιο 
εχργοεβδίοη 566 Ἠοπῃ. Υἱ. 6 ἵνα καταρ- 
γηθῇ τὸ σώμα τῆς ἁμαρτίας, ΥΠ. 24 τοῦ 
σώματος τοῦ θανάτου τούτου, Ε 11. ΠΠ. 
21 τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν. 
Τ]β τὸ σῶμα τῆς σαρκός Ί16Γ9 ΠἸϱΔΠΒ 
ένα ΠεδΠ]γ Ροᾶγ) απά ποῦ ΄ ιο θη ΓΘ 
11355 οὗ ο Ποδμ”; Ῥαῦ {πο οοπίταςύῦ 
Ῥεύποσπ ἐ]ιο 016 απά ὑπ6 ρατί 50111 
ΥΕΠΙΦΙΗΠΒ. [ἢ 1. 22 {Π6 Β4Π1θΘ ΕΧΡΤΕΣΒΙΟΠ 
τὸ σῶμα τῆς σαρκός 060175, Ῥαῦ 10} ἃ 
ἀἰβετοεπέ οπιρ]ιαδῖδ απά Πιοαπίης: 8566 
Όλο ποίο {λετο. 

Τ]ιο που τῶν ἁμαρτιῶν, ἰπβογίοα Ὀς- 
ἴπεοη τοῦ σώματος ἃπὰ τῆς σαρκός ἰὴ 
{86 τεσεϊνεά {οχί, αγθ «ἰοατ]γ ἃ 61085, 
απά πηπαδὲ 06 Οὐ το τυ ο ναδῦ 
ΤΩ] ΟΥΤΥ οἵ απεϊθιιέ αΠΙΠΟΣΙ6ἱ68. 

12. Βαρίϊδηι 15 ὑῃ0 ϱγανο οἵ {0 
οἷά τηδῃ, απά ιο Ὀϊτί οἵ {Π6 πουν, 
ΑΒ Ἰθ Εἰπ]5 Ῥοποαίῃ πο Ῥαράκπια] 
ν/αἴ6Υ5, ἴμο Ῥο]σνεν Ὀατῖθς ἴ]ογο αἱ] 
118 οογγαρύ αΏοςῦίοη5 απἆ ραςδῦ 51η8; 
38 Ἰθ Θ6ΠΙΕΙΓσΟ5 ἴλμοπσο, Ἡθ τῖδος 16- 
Ροποταία, αιϊοκεπεά {ο Πεν ἨορεΒ 
ὉΠ ἃ ΠΟῪ 16. Της 16 18, Ῥοσαπβο 
16 15 ποῦ ΟΠΙΥ ο οτοπηῖπσ ἃοὺ οἵ 8 
ο {1611 Ὀαὺ 4150 {πὸ 568] οἵ ἀοάξ 
αἀορύϊοη απἀ ἴ]ο φαγποεῦ οἵ ο, 
ΒρίΠέ, Τμας Ὀαρυϊβηι 18. αη ἵπ]ασο οἵ 
18 ρατοϊραὔίοη Ροἱ]ι {η ὑπ ἀθαί] απ 
ἴῃ {πο τοβαχγοοβῖοη οἵ Ομτῖδ. ὧθο 
«4ροεί. Οογϑί. Π. 17 ἡ κατάδυσις τὸ 

συναποθανεῖν, ἡ ἀνάδυσις τὸ συναναστῆ- 
ναι. ΒῸΣ {Π18 ὑνοίοια Ίπασα, ἃ5. 1Ὁ 
Ρτοδεπίβ Ιίδε]ξ {ο δὲ Ῥαπ], 866 685- 
Ροσία]]γ Ἠοπι. γΙ. 3 54. 

ἐν τῷ βαπτισμῷ] “ἴπ ἴ]ο αοἲ ος 
ὐαρίίσηι Α ἀἰδΙποοῃ 86ΘΠΙΦ {ο 6 
οὐβεχναά οἱδοπ]ιογο 1Π ἴο Ναι Το8- 
{απιοπῦ Ὀείνγθσει βάπτισμα !Ῥαρίϊρπι) 
ΡΥΟΡΟΥΙΥ 80. οπ]]εά, απᾶ βαπτισμὸς 
“Ἰαβύγα το ἡ ΟΥ̓ «πακμίησ’ οἵ ἀϊνοιβ 
ΚΙηα, 6. 5. οἳ ν655615 (Δαν τῇ. 4, [8,] 
Ἠεὺ. ἰχ. 1Ο). Έτεπ Ἠεῦ. νυἱ. 2 βαπ- 
τισμῶν διδαχῆς, ΝΠϊοἃ αὖ ΕἨγαί εἰσ]έ 
πη]σ]ιό ΑΘΕΠ1 {ο Ῥο απ εκοορίίοη {ο 08 
ΤᾺ]Θ, 18 Ρογ]αρςδ ποῦ τεα]]γ 80 (Β]θο]ς 
αα ζοο). Ἠετο ἨονοαΥθΥ, ΠΘΥΘ {116 
ΥαπίοΙς τοπᾷίηπο5 βαπτισμῷ απᾶ βαπ- 
τίσµατι Άρροαχ ἴῃ οοπιρεβΒοη, ἐπ 
Ῥγείογεπςο οιςδΠέ ῬτοβαβΙγ {ο ὃο 
ΒΙΥεΠ {ο βαπτισμῷ αν Ὀεῖηπς Ἰήσ]Ιγ 
βαρροτίεά ἴῃ Ιδε] απᾶ 15 {πο 1655 
πδια]. ποσὰ ἴῃ 05 8οηςο. ΊἼθγο 18 
πο ὦ ΦΥΙΟΡὲ ΤΘΑδΟΝ ἨΙΥ δὲ Ῥαιὶ 
Βλου]ά πού ατο τιδεᾷ βαπτισμὸς πη]ι 
05 ποαπίης, {οΥ 16 15 5ο Γοιπᾶ ἴῃ 40- 
βερῃας πί. ΧγΠΙ. 5. 2 βαπτισμῷ συν- 
ιέναι (οὗ Φοιη ἐπ Ῥαρίϊςο), Ῥοπβέ]οςς 
ιο ἴον βάπτισμα ΑΒ ΠΟΤΟ ΔΡΡΙΟ- 
Ῥεϊαίο {ο ἀεδοτίρο ο οπο Επαὶ απᾶ 
εοπαρ]οίο αοὺν οἵ Ομπίκάαπ Ῥαρβρηι, 
απά 16 ὙΟΥΥ͂ 8οοπ οῬίαϊπεά οχοε]αβδίγο 
ῬοββοδβίοἩ οἵ ιο τουπά ἴῃ τεοῖς; 
ρα ἴῃ δῦ Ῥαα]5 ασθ {Πο οπου ΓΟΥΙΑ 
βαπτισμὸς ἨΙΑΥ ποὺ γεῦ Ἰαγο Ῥεθῃ 
Ραπίξησᾶ, Τὴ {ΠῸ Παπ Υ οὐβίοῃ θαρ- 
ἐἴδπια δα δαρίϊδηνιιδ αγο αβοὰ Ιπαίβ- 
οτΙπη]πα{σ]γ: απά 015 18 {ο 9356 8150 
παζλ ιο Πατ {αὔμους. Το βαθβίδῃ- 
ἄνο ΄Ῥαρίίκηι) οσΙΣ5 80 ΤΑΥΕΙΥ ἴῃ ΑΠΥ 
8οη5ο ἴῃ δῦ Ρα] (οπ]γ Ῥοπι. Υἱ. 4, Ερῃ. 
ἵν. 5, Ὀεδίάςς {8 Ραξξασο), ος Ἱπάεεά 
εἰκεπΏονο ἵη έµο Ν. Τ. οὗ Οµηϊκίαπ 
ραρίδπι (οπ]γ ἴῃ 1 οί. 111, 21), ἐλιαῦ 
ὁ Ἠαγο ποὺ ειβ]οϊεπὀ ἁαπία [ον ἃ 
εοιπά Ἱπάποίίοη, ο Ταχ α8 {π6 ένο 
νοτάΒ Ἠαγο αΠΥ Ιππογοπῦ ἀἱΙογοπορ οἵ 
Ἰηθαπίης, βαπτισμὸς ἀεπΟΔΕ5 γα{]αγ {ἢ 6 
αοῦ ἴῃ ΡΓΟςΘΞ5 απᾶ βάπτισμα ἴ]ιο τοβι]έ. 

μ.ο... πμ αν νιν 

ΕΠΗ... 
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τῷ βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε δια τῆς πίστεως 
΄- ΕἸ ᾿ ΄σ - ΄σ 5 3 ΄σ 

τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτον ἐκ [τῶν] 

12. τῷ βαπτίσματι. 

ἐν ᾧ] 1.6. βαπτισμῷ. Οὐποῖ5 που]ά 
ππαογβίαπμα Χριστῷ ἴῸΓ ὕπο βαΚο οἵ 
Όιο ρατα]]οΠρπα 1} γοτ. 11 ἐν ᾧ 
καὶ...ἐν ᾧ καί. Βαῦ 5 ρατα]]ο]ῖδια 15 
ποῦ βασσοαρίοᾷ ὮΥ ἴ]ιο βοη8θ: πΠΙΙθ οἩ 
Όιο οἴμου πῶμα ἴ]ιοτο 18 οὐγίοιβΙγ ἃ 
ΥΟΙΥ οἶοβο οοπηοσχίοη Ῥούῦπεθη συντα- 
φέντες ἀμ! συνηγέρθητε 38 ιο νο 
οοπαρΙ6ΠΙΟΠΡΑΥΥ αβροοῦς οἵ Ῥαρίίβηι; 
οοπηρ. ΊνΟΠ1. νἱ. 4 5ᾳ. συνετάφηµεν 
αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος ἵνα ὥσπερ 
ἠγέρθη Χριστὸς...οὔὕτως καὶ ἡμεῖς...εἰ 
γὰρ. σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι 
τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀναστάσεως ἐσόμεθα, 2 Τίτη, 11. 11 
εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συν ζή- 
σοµεν. 1π [χοῦ ὑπΠ6 Ἰάρα οἵ Χριστῷ 
πηβδῦ 6 τοβογγοᾶ [ὉΓ συνηγέρθητε 
πηογο 16 18 παπ{εᾶ, «4/6 100γ6 γαϊεοᾶ 
ἴοφαί]ιοί' κοὐ, Πτην. 

διὰ τῆς πίστεως κ.τ.λ.] “ἐμγοιγῆ, 
οι. Ταν ἔπ {μα ορογαἰϊοη; ἐνεργείας 
Ῥοΐηπσ ὑπ ορ]εσίῖνο σϑηϊθίνο, Βο δύ 
ΟἨΥΥΒΟΡΙΟΠΙ, πίστεως ὅλον ἐστίν" ἐπι- 
στεύσατε ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐγεῖραι; 
καὶ οὕτως ἠγέρθητε. ΟπΙΥ ΡΥ ἃ Ῥο]ίος 
ἴῃ {πο ταβατγδσΒΙοἩ ατθ ἴ]ο Ῥοπεβίς οὗ 
186 τοβιγτοσῖοητ ορίαϊποἆ, Ῥεεαιδο 
ΟΠΊΨ 50 816 108 ππογα] ε[θεῦΣ ργοάποθα, 
Ἠσποο δῦ Εαπ] ΡΤαΥ5 ὑμαῦ Ἰιο πιαΥ 
έκποπ ἴἶιο οιδογ’ οἵ ΟΠ Υ δ᾽ ΤοΣΙΥΥες- 
ὑϊοπ’ (ΡΠΙ. 111, το). Ἠεπορ ἴοο Ἰο 
1η.]ζο8 {μῖ5 {πο οαγάῖπα]. ατθσ]ο 1Π ἴμο 
Οµήβίαπ)ς οτοεᾶ, "1 έποια...Ῥε]ϊουερί 
ἴῃ ΠΥ ποαγὺ ἐπαῦ ἄοά ταῖδοά ἨΗίπα 
{γοπα ιο ἀθαά, ὑποὰ ελα] 6 βαγος 
(Ἀοπι. κ. 9). ΕῸΣ πο Ιπῄπεποο οὗ 
ΟἸὨ τ ἰβῦ ταραγγοςῦίοη οἩ ὑΠ6 πποτα] απά 
ΒΡ Ια] Ῥοῖπο, 5οθ ἴ]α ποίο ον ΕΠΙ]. 
1.06. ΟΥ̓ΠΟΥΒ (πο τῆς ἐνεργείας 38 ἴ]θ 
ϱαρ]ασῦίνο επ]ςνα, “[Ὰ10}} Υγ]ΙοἩ 6ΟΠΊΕΒ 
{ΤΟΠΙΑ {ιο ορετα{{οη οἷο. ατσαῖης {ΤΟΠ 
ὃν Πλϊβία]κεπ Ἱπεγργείαδίοηπ οἵ ο ρα- 
8116] Ῥαβεασο ΕΡΙΙ6Β. 1. 19 (ΠΊΘΥθ κατὰ 
τὴν ἐνέργειαν 5οι]ά Ῥο οοπηθείεᾶ, ποῦ 
10} τοὺς πιστεύοντας, Ὀαὺ ΙΟ τί τὸ 

ὑπερβάλλον μέγεθος κ.τ.λ.). ΤΊ {οσπιογ 
οχρ]απαδίοη Ἰονεγεν Ὑ]6 1418 ἃ Ὀεθίαν 
Β6η86, απά ο ρσϑηϊννο α{ἴθγ πίστις 
ΓαΥ ΠΠΟΥΘ 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἀθβογίροαΒ πο οὐ- 
76οὐ ἴἶιαπ {πο βοπτοο οὗ {Πο {α101, 6. ο΄. 
Ῥοπι. 111. 22, 26, 6Δ]. 111. 22, ἘΡΙΊΕΒ. 111. 
12; ΕΠ 1; 27. 1. 9, 2 ῶῃοακα, Ἡ, 12. 

13. Τη {6 βεπίοποῬ ΥΥΠΙΟἩ {0119178 
16 Β6ΘΠΙ8 ΠΘΟΘΒΒΩΙΥ ο α58ΙΠΊΘ ἃ απσο 
οἱ βαΏ]οοῦ. Τπογο ο. Ῥο {016 ἀοαρυ 
Όιαῖ ὁ Θεὸς 15 π6 ποπηϊπα Μίνα {ο συν- 
εζωοποίησεν: ἴον (1) ΤῊΘ ραγα]]ο] ραδ- 
βασο ΕΡΙΗ6Ν. 11. 4, 5 ἀῑτεσί]γ 5ασσθβίβ 
{8μ15. (2) ΤΊ 5 15. απΙ{ογπ]]γ δῦ Ρα1)5 
πιοᾷθ οἵ βρθακίηρ' οἰδεπ]ιογο. 1ὺ 18 
ΔΙ αγ5 αοα Ίο ἐγείρει, συνεγείρει, 
ζωοποιεῖ, συνζωοποιεῖ, οἴο., γι ΟΥ̓ ἴῃ 
ος ὠποιςῃ ΟΗτ]5έ. (3) Τποιρ] 16 π]σ]ιῦ 
Ῥο Ροββῖθ]ο {ο αβείση σὺν αὐτῷ {ο ἴλο 
ϱαβ]αεοῦ οὗ συνεζωοποίησεν (866 ὕΠ6 ποίθ 
οἩ 1. 20), γοῦ ἃ το/6γ6εηςθ 10 Β0116 οἴ]ιου 
ΡΟΥΒΟΠ 18 ΠΙΟΥΘ παύαχα!. ΤῊ Θ5Θ ΤΘαΡΟΠΒ 
Β6ΘΙΗ {ο ἀθοῖάο πο 5αΏ]εοῦ οὗ συνεζω- 
οποίησεν. Βαῦ αὖ ἴΠο Β4Π16 {πο 10 
αΡροαΣ5 απ]ζο ΙΠΙροββῖρ]θ {ο οοη/άπιιο 
ύμο βαπιο 5] οὗ, ὁ Θεός, ἴο ἴμοθ οπὰ ος 
86 βεπίαπσο. Νο σταπιπιαθίσα] ΏοβΙ- 
ης ΘΔ Ὀ6 αδεῖσπεά 00 ἀπεκδυσάμενος, 
Ὦγ νο] 16 οοα]ά Ῥο ἀπαογβίοοα οὗ 
ἀοἆ πο Βαύμου. 8 πηπδὺ ΒΙΡΡΟΒΟ 
ὑλογείοτθ ὑμαῦ ἃ Παπ βαρ]εοί, ὁ Χρισ- 
τός, 15. Ἱπιγοάπσεᾶά τηθϑην 116, οἱζΠ6ν 
ὙΠ) ἦρκεν ΟΥ̓ ΥΠ] ἀπεκδυσάμενος Ἱζ- 
Β6 1; απιά οἵ {Π6 ὕνγο {Π6 ΓΟΥΠΙΘΥ Β6ΘΠ18 
{110 ΘαΒί θυ Ροϊπύ οἵ ἰταπβίθίοη. ἘῸΓ ἃ 
Βἱπλί]αγ Ιηβίαπορ οἵ αργαρῦ ἰγαπβίδίοῃ, 
τ] ἢ. 15 {Πο ππογε παπιτα] οπής 6ο ὑΠ 6 
Ἱπήπιαίθ οοηποχίοἩ οὗ ὑΠ6 πποτ]ς ο ιο 
8ο ἢ {π6 πγοτ]ς οἵ {πο Βα ΠΟΥ, 560 
ὍΣΣ 1. 17 84. 

καὶ ὑμᾶς] 1.6. ΄γοα επί]ος ΤῊΪΒ 
Ὑ}}1 αρρεαγ ποπ ἃ αὐαάγ οἵ {10 
Ραγα]]οὶ Ῥραβδασο» 11]. 7, 8, ΕΙΡΙ65. 1. 13, 
ἵνα βαν ὙΠ τοπ, 22. 112. νι 17. 
866 Πο πούοθβ. οῃ ἘΡΙΙΘΒ. 1. 13; ἃπα 0Ἠ 
τῇ ἀκροβυστίᾳ 7ι5ὺ Ὀοίονν. 
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ΡῈ 4 ΄σ Ἂ , ΄ ’ 

νεκρῶν: "και ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτωµασιν 
΄σ 5 / ΄σ λ ε ΄σ / 

και τῇ ἀκροβυστία τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν 

τοῖς παραπτώµασιν κ.τ.λ.] 1 64801. 
οὗ ψοιιγ" ἐγαπιδγεδδίοπις οἷο. 6 πα- 
ραπτώµματα Άτα {ῃθασίαα] ἀεβπῖ(ο γαης- 
6ΥΘΒΒΙΟΠ5, ἹΙϊο {μα ἀκροβυστία τῆς 
σαρκὸς 15 Π6 Ιπρατο «αγπα] ἀξεροδίᾶοπ 
ὙΠΟ} Ρτοπαρίβ 6ο Ποῖα. Εν {Π6 ἆα- 
το «οπιρ. ΕΡΙΙ68. 11. 1, 5, ΒΟΥ {Π6 
Β4Ί1Θ θχΡτΘΡΔΙΟΠ Ο601Υ8: 566 ΠΟΥ 
6γαπιπα. ὃ χχχὶ. Ρ. 27ο. Οπ {6 οὐ ὺ 
Ἠαπά ἴῃ Ίνοπι. τν]. ΤΙ νεκροὺς μὲν τῇ 
ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ, πο ἀδίϊνθ 
Ἰα5 ἃ ὙοΙ]γ ΑἸ υ θη τη θα] Πρ’, α5 ἴ]ο 
οοπ{οχύ βῆονβ. ΤῊ ἐν οὗ {π6 τασαϊνεᾶ 
ἐαχί,(μοισ]ι Πϊσ]]γεαρροσ{εά,ῖς ἀουθὺ- 
1655 απ Ιπίογρο]αδίοη {ο Π6 βα]κο οἵ 
5ταπηπια ίσα] ΟἸΘΆΥ 658. 

τῇ ἀκροβυστίᾳ κ.τ.λ.] Πο εσίετπα! 
{αοῦ 15 ΠΟΥ πιοποπθά, ποῦ ΓΟΥ 155 ΟΠ 
βακο Ὀαὺ {ΟΥ 118. βγπιρο]ῖσα] πποαπίης. 
Το οι νατά αποϊγοιπιςῖδῖοη οἵ {ιο 
(οπ/ί(]ο5 15 ἃ {Υρο οἵ ὑπο ὶν απομαδίοπεα 
οαγπα] παπά. Τη οἴμοεν πογᾷς, ὑποιρἢ 
Ώιο Πΐογα] ποαπῖης 5 ποῦ οχε]αᾶσεά, 
Όλο βρίτ]ια] τοίογοπος 15 πιοδῦ ργοπη]- 
ηθηῦ, 45 αΡΡοαΥΒ [ΠΌΤ ΘΙ. 11 ἐν τῇ 
ἀπεκδύσει τοῦ σώματος. Ἠεπορ ΤΠθο- 
ἆογ68 ϱΟΠΙΠΙΘΠ6, ἀκροβυστίαν (ἐκάλε- 
σεν) τὸ περικεῖσθαι ἔτι τὴν θνητύτητα. 
Αὐ Όλο Β4ΠΠΘ 0ἵπ]θ {πο ο]οῖσο οἵ {Π6 
οχργθβδῖοη 81ος ὑμαῦ ιο Οο]οβδίαῃ 
οοηγετίβ αἀάτοδδοά Ὦγ δῦ Ραα] νετο 
ΙΗΦΙΠΙΥ (θη 1168. 

συνεζωοποίησεν] [Ὁ Πδ5 Ώθυι ϱ1θβ- 
6οποαᾶ πηιούῃον {Π6 ΠΠ{ 6 Ἰογο 8ροκοπ οὗ 
εποπ]ά Ῥο απάογείοοά ἴῃ ἃ αρίγπια] 
5656 Οὗ {ο γεροπογαβίοἩ Οὗ {Π6 ΠΟΤᾺ] 
ρεῖης, οἳ ἴῃ ἃ 16 γᾺ} Β6η86 οὗ {ιο Γι- 
ἴατο 116 οἵ 1 πηου αν τοσατάθᾶ ἃ5 
οοπ/{εγγεά οἩ πο ΟἨτ]βίαη ρούθη  }}7 
ΠΟΠ, λοισΏ ΟΠΙΥ {ο Ῥο τοβ|]5οᾶ Ἰογο- 
αἴ6γ. Ῥιαύ 15. ποῦ 5.0}. απ ἴβδιο αἰΐο- 
5οῦ]μογ 5αρογβποιβ ἢ [5 έ]ιογο αΠΥ τοα- 
8ΟΠ 6ο ἑλ]π]ς ὑμαὺ δὲ Ρααἱ σου] Ώαγο 
βοραταίες {]ιοδο πο Ἰάθας οὗ {ο Ί ΤῸ 
Ἠϊπα πο {πίιτο σ]ογίῇοά Πο 18. οΠΙΥ 
Όλο οοῃὐϊππαύϊοῃ οἵ {ο ργαβεπύ ΠΟΤᾺ] 
Δ αρηίαα] 116. Πο πο ατο {Π6 
84119 ἴῃ 6556Πο66, ΠΟΥΟΥΟΥ {πο αοοἰἀθπί 

ΠΙΑ} 4165, ΜΟΥ] απά ερϊπίύαα] τεσο- 
ΠΘΥΑΛΙΟΠ 15 βα]γαβίοη, 15 116. 

ὑμᾶς] Ἔϊοα Ρτοποῦπ 18 γερεαίαᾶ ἴον 
{86 βακο οὗ απιρῃαβίδ. ΤῊΘ οπιϊςβδῖοι 
ἴῃ Β0Π10 σοοᾶ ΟΟΡΙ65 15 ἀΟΌΡΙΥ εκ- 
Ρ]αϊηοά ; (1) ΒΥ ὧιο ἀας]το {ο ΒΡ] 
Όλο ΡΎΔΠΏΔΙ ; (2) ΒΥ Π6 πῖδ] {ο τε- 
Ἰεγο {πο απ]ςπαχτάποςς οὗ ἐλο οἶοβο 
Ρτοχ]παΙῦγ Ρεύπεεη ὑμᾶς απᾶ ἡμῖν. ΤῊ 5 
Ἰαέεγ οοηβἰάεγαίοη Ίας θὰ ἃ {ον 
δοοᾶ ααἰ]ογίῖθ]ος {ο Βα Ὀβυϊθαθ ἡμᾶς ἴον 
ὑμᾶς, απᾶ οὔ]ετς 6ο 5αρ5Μ1σαζθ ὑμῖν {ου 
ἡμῖν. Ἐοχ Ιπδίαποςς οἵ έλαβα ειαρ]α [ία 
γαροΙδίοῦς ἴῃ δὺ Ῥαπ] 566 ἔμςα ποίο ΟΠ 
1. 20 δι αὐτοῦ. 

σὺν αὐτῷ] ΄ πι Οµ]ςί, ἃ5 ἴῃ Ἐρ]ος. 
Ἡ, 5 συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ. Οἱ 
{16 Ιπα "5511 γ οὗ ὑΠ|0 τεπᾶ]πς αὑτῷ 
5660 {ο ποίο ΟΠ εἰς αὐτὸν Ἱ. 20. 

χαρισάμενος] 'Λαοίπῃ Γογφίσεπ, ἃ5 
ἴπ ]μ]κθ ΥἹῖ. 42 Βᾳ., 2 Οο5. Ἱ. 7, 1ο, 
ΧΙϊ, 13, ΕΡΗ68. ἱν. 32; 596 4150 ἔλο ποίο 
ΟἹ Π1, 13 Ῥε]ου’. Τ]ο 1άθοα οἳ 8ΙΠ 45 ἃ 
ἀεδί Ἱποαγτοςᾶ {ο (οά (Μαΐέ. γἱ. 12 τὰ 
ὀφειλήματα ἡμῶν, ΟΟΙΠΡ. 1μα]κο χἰ. 4) 
απάστ]]ες {118 ΕχΧΡΓΘΒΑΙΟΠ, ἃ5 16 (0685 
5ο ἴῑο ΟΟΠΙΠΙΟΠΟΘΥ {δια [Ὁ] Ρατάση, 
ἄφεσις “τοπ]βεΙοη.. Το Ίπιασο 15 
οαττ]οά οὐ ἴῃ {ἴλο οπποσ]]εὰ Ὀοπά, 
νογ. 14. 

ἡμῖν] ΤἼῊΘ Ῥουδοη 18 ομαπρεά; “ποῦ 
{ο τοι (οπί]ο8 οπ1σ, Ῥαΐῦ {ο τι αἲ 
ακο. δὺ Ρατ] 18 οπσαγ {ο οαῖπα Ἰ]8 
βαγο ἴῃ {ο (ταπβσγαβδίοη, {λμαῦ Π6 
ΤΊαΥ οἶαίπα 16 4150 ἴῃ ὑπὸ Γογοῖγεπος. 
Ἐον οἴλον αοχαπηρἰο οἵ ο οαπσο 
{τοπα {0ο Βοοοπά {ο ιο Πγδί Ῥετεο, 
5600 Ἱ. 10--Ἰ 3, 11, 3, 4, ἨΡρίιθΒ. 11. 2, 3, 
13, 14, ἵν. 31, 32, Υ. 2 {πὸ οοττοοῦ 
γοαςΙης), 1 ΤΗ658. ν. 5, ΠΟΥ ἴ]ιο Π1ο- 
{ἶνο οἵ ο «παησο 18 βἱπ]]αν. 9ο 4150 
(αι. 111. 25, 26, ἵν. 5, 6, πεγθ ἔῃοτο 18 
{ο «ΟΠΥΘΥ5Ο {γαΠΒΙΡΙΟΗ, 

14. ἐξαλείψας] ' Λαυίπφ σαποεζζοᾷ. 
Τ]ιο πγογὰ ἐξαλείφειν, | διαγράφει», 
εἰσπ][γίης ὁ {ο Ῥ]οῦ οαὖ, {ο εχαβο; 15 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ορροδθἀ {ο ἐγγράφειν “ἴο 
οπίες ἃ Π8Π16, οἷο. ; 6.5. Αχὶδί. Αα 

πώ ἐμ μαμα 

πο ον 

όδω εἰ 

πω» αν δ ὦ. ὰν- γεν Δι ον ο 

νου πο το 

δυυδο,» »»-..... 



ει ΜΗ] ΕΡΙΡΤΙΙΡ ΤΟ ΤΠΕ ΟΟΙΠΟΒΡΙΑΝΡΒ. 195 

- ι - , ε - ; ᾿ / 
ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τα παραπτω- 

3 Χ 2 ε - / -- 

ματα, "ἐξαλείψας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς 

1181, 1Ψεἷας ο. ΛΓίσοπα. Ῥ. 183, ΡΙαΐο 
205). Υἱ. Ῥ. 5οΙ Β. Μοτο εδροςσία]]γ 18 
16 5ο τιβοᾷ ἴῃ γοίογοποθ {ο απ 1{67ο ἴπι 
8 δοοοπηΐ, 6. ». ΏοπιοδίἩ. ο. -«4γἱδίο(. 
1, Ῥ. 791 ἐγγράφονται πάντες οἱ ὀφλι- 
σκάνοντες...ἐξαλήλιπται τὸ ὄφλημα. 

τὸ καθ᾽ ἡμῶν κ.τ.λ.] ΄έιο δυπιά δίαπῖ- 
πα αραίπδέ τι5. ΤῊ ποτὰ χειρόγρα- 
φον, ΥΙΟἨ ΠΠΘΑΙΙΦ ὮΤΟΡΟΤΙΥ απ απίο- 
ϱταρΏ οὗ αἩγ ΚΙπά, 15 τιβοα αἰπιοςί εκ- 
εαβίνεΙγ {ου ἃ ποῖθ οἵ παπά, ἃ Ῥοπά οὐ 
ορ]ραΜίοη, 45 Πατίπς {ο  βἶση-πιαπια] 
ο ἐπ ἀαὈίου ος οοπύγδοίου : 6.5. ΤοῬῖέ 
γ. 3 (60ΙΠΡ. ἰχ. 5) ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρό- 
γραφον, Εαῦ. 0Υ. Ρ. 829 Α τῶν χειρο- 
γράφων καὶ συμβολαίων. Τῦ 15. ΠἹΟΥΘ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ Ἱμαδίη ἐπ ἴῃ ΥεοΚξ, ϱ.6. 
Οἷο. Ζαπα. ν. 19  ΜΙΕΙ οαπύϊομθηι οἩ]- 
γοσταρΗῖ πιαῖ, {ὰν. δαέ. κνῖ. 41 “1)6- 
ΡΙ{οΥ από 5ΠΠΙΡ{ΟΕ Ῥοτσ]ό πο. τοάἆστο 
ΏΊΙΠΊΠΊΟΒ, απ βαρεγνασιϊῖ ἀἱέεῃβ 
οΙήγοσταρ]λα Πρ (οοπ.ρ. αχ. 137). 
Ἠοπορ ομΙτοσταριαπ1, ομΙτοσγαρμαγί18, 
ατα {γθαιιοπύ {ογτης ἴῃ πο ἸλοΙηδη 1.1γ- 
Ῥοοίς5; 866 Ἡσειπιαηπ-Η6β5ο {/απά- 
οπΐσονι σι εστι Φιιο[ίεπι 65 γζποϊβε]ισι 
{εοσλιί5 5... Ὁ. 74. 

ΤΠ ιο ο18ο Ὀθίογο τ ἴ]ο {οπ1Ιβι 
Ῥοορίο πιὶσ]ό Ῥο βαϊά {ο Ἠανο βἰσποά 
ὑπ οοπίγαςῦ πα ὑπο Ὀουπά {]απῃ- 
ϱοἶνος Ὦγ ἃ οπγς6 {ο οὔβετνο α]] {ο 
οπασππθηίΒ οὗ πῸ Ίαν (]) αὖ. κχν. 
14--26; οοπιρ. Εἰχοᾶ. χχῖν. 3); απᾶ 
ἴλο Ῥτίπιατγ τοίοτοπςο σοι] Ῥο {ο 
Ώποπι, Βαὺ ἡμῖν, ἡμῶν, 566Π1 {0ο Ἱῃ- 
οιαάςο θη 1165 αξ Υε]] ἃ5 16318, 5ο ὑπαῦ 
ἃ πΙάον ταίογοποθ πααδῦ ο οίνθῃ {ο 
ιο ΘχρΙΕΡΔΙΟΠ. ΤΠο δόγματα ἴ]εγθ- 
{οτο, {Ποιβ] το[ετγῖης ΡΥΙΠΙΑΤΙΙΥ {ο {ο 
ῬΜοβαῖο ογάΙπαΏσΘΒ, η] Ἰπο]αάο αἰΙ 
{ογτας οἵ Ῥοβῖθῖνο ἄθοῦθοβ ἵπ ΠΙΟ 
ΏΙΟΥΑ] ΟΥ̓ οσα] ῬγϊποῖρΙθβ ΔΥῸ 6ΠΙΡΟ- 
ἀϊοά οἳ τε]ῖσίοας ἁπίῖες ἀεβποᾶ ; απἀ 
ἴλο «Ῥοπά 15 ἴπο πιοτα] αβδετπύ οἵ {ιο 
οοπβοἴθπσθ, ΠΙΟἩ (45 1Ὁ ΓΘ) βἰσηβ 
απᾶ 5οα]5 ἴ]ο ορ]σαθοη. Τ]ο «σπ- 
61165, {ποισ]Ώ “ποὺ Ἱατίηρ ἃ ]α5), 419 ἃ 
Ίαπγ {ο {Πεπιβε]τοβ;) οἵτινες ἐνδείκνυνται 

τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖς 
καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης 

αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, ἨΟΠΙ. 1]. 14, 15. 
Φοθ ἴμο ποίθβ ὁπ (αἱ. 11. 19, ἷν. 11. 
Οοπιρ. Οτἱσ. ΕΠοπι. ἵπ «επ. ΧΙ. 4 (ττ. 
Ρ. 96). 

τοῖς δόγμασιν] /οοπδἰκἐζπᾳ τι οΥ̓αἷ- 
παποσθβ’: ΟΟΠΙΡ. ΕΡ 68. 11. 15 τὸν νόμον 
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν. 16 ποτᾶ 
δόγμα 18 Ίιεγο τι866 ἴῃ 155 ῬΙΌΡΘΙ 86Π8Θ 
οὗ ἃ ΄ ἆοογερ/΄ ογάιπαπσα,) οοτγοβροπς- 
Ίησ {0 δογµατίζεσθε Ὦε]οπ, Υεγ. 20. 
118 15 105. οπΙγ 56Π5ο ἴῃ {86 Ν. Τ'; 
6.5. 10Κ6 Ἡ. 1, Αοἱβ χυ], 7, οἵ {ιο 
ΘΠΊΡΘΙΟΥΒ ἄθοῦθοβ; Αςεί5 χγ]. 4 οἵ [ῃ6 
ΑΡοβίο]ῖο οὐ πᾶποθθ. Ηετο 16 Τ6ΓΘΙΒ 
ΘΒΌΘΟΪΔΙΙΥ {ο {θ ἸΜοβαίο Ἰαπ, 48 ἴῃ 
1 086ρΗ. 44. ΣΥ. 5. 3 τὰ κάλλιστα τῶν 
δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τών ἐν τοῖς 
νόμοις, ῬΏΪΟ 2.65. «410. 1. 16 (1. Ρ. 54) 
διατήρησις τῶν ἁγίων δογμάτων, 3 Μίϑοο. 
Ἱ. 3 τῶν πατρίων δογμάτων. ΟὈΙΏΡ. 
Ίτεῦ. Ζ γαρσηι. 38 (Ρ. ὃ 55 ΒίΙετεπ) ψ]εγο, 
ΙπππθΙα{α]γ α[ίογ α τείεγεπςθ {ο ο 
ἰοσῖ, τοῖς τῶν Ιουδαίων δόγμασι προσ- 
έρχεσθαι ἵδ ορροβαά ἴο πνευματικῶς 
λειτουργεῖν. 1Π ιο ραγα]]ε] ραδασο, 
Ἠρμας. 1. 15, {18 15. ἴπο εχο]ιβῖνο 
γοίογοησθ; Ῥαέ Ἠθτο ({0Υ ΤΘΆΡΟΠΒ ϱχ- 
Ῥ]αϊποα ἴῃ {Πε ]α5ΐ ποίθ) 10 5οειης Ῥοβύῦ 
{ο ρῖνο ὑπ θυ ἃ 5εοοπάατγ απά 
ΤΟΥ οχίαηκῖτθ αΡρΗσοα{Ιοῃ. 
ΤῊ ἀαίῑνο 15 ρογ]μαρς Ῥεδέ εσρ]αϊποᾶ 

45 φογεγηθᾷ ὮΥ {ο ἴάθα οὗ γεγραμ- 
μένον Ἰηγο]γαα ἴῃ χειρόγραφον (00ΠΙΡ. 
Ρ]αί. .Ε)}. Υἱϊ. Ῥ. 243 Α τὰ γεγραμμένα 

τύποις); 88 ἴῃ 1 ΤΠπη, 1], 6 τὸ μαρτύριον 
καιροῖς ἰδίοις, ΠΟΥ καιροῖς ἀερεπάβ 
ΟΠ. αἩ ΠΡΙΙΘα μεμαρτυρημένον. ΟΥΠοΥ- 
θα 16 15. {αΚκοη α5 ο]οδε]γ οοππεεαᾶ 
πὶ καθ᾽ ἡμῶν, «ἴπο Ῥοπά τ ΘΟ γας 
ἴῃ {οτοϱ ασαἰπδύ τ15 Ὦγ Υααβοη οἵ {Π6 
ογάίπαποθΒ’: 566 ΠΟΥ ὃ Χχχῖ. ρ. 273, 
Α, Βαυϊιιηδηη Ὁ. δο. ῬΟΒΒΙΌΙΥ απ ἐν 
Ἰαβ ἀτορρεᾶ ουὖ οἵ {π6 ἰαοχυ Ῥοΐοτο 
τοῖς δόγμασιν, ΟΝΙΠ5 {ο ἴλπο αἰπηῖ]αν 
οπάΐης χεΙΡΟΓΡΑΦΟΝΕΝ (αοΠπ1Ρ. ΏΡΙ68. 
Π, 195)2 Ῥαΐ, 1 80, Όλο οπ]βδίοπ 1Τι56 
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δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν καὶ αὐτὸ Ίρκεν ἐκ 

ἀαίο ἔγοπι ἐπ6 οατ]αξύ ασο, Εἴποθ ΤΟ 
οχἰδίῖπσ δα ΠΟΥ 0165 οχΗΙΡΙῦ αΠΥ ἴταςοβ 
οὗ βαος ἃ τεαάϊηςσ; 566 {Πο ποίο οἩ 
νου. 18 ἃ ἑόρακεν, πα οοἵπρ. ΕΠΙ]. 1]. 
1 εἴ τις σπλάγχνα. 
Α πιο] ἀϊποτοπυ :ηἰουργοίαϊοη 

ΒΟΤΘΥΘΥ ΡΓεΥΑΙΙ8 ΠΙΥΘΓΞΩΙΙΥ 8πΠ1οπς 
αὐτοῖς οοπιπηοη{α{ογβ ῬοῦἩ Ἠθγο απιά 
η ἘΡΗοΘΕ. Ἡ. 15. ΤΗΕΥ (δα τοῖς δόγ- 
μασιν, ἐν δόγμασιν, ὕο Π1θαΠ {ιο ΄ ἀοο- 
ἰτίποβ οὗ Ῥγοσθρίβ οὗ ἴμο 6056], απά 
80 {ο ἀεεογοο ἴλπο Ἱπδίταπιοπί ὮΥ 
πο] ιο αὈτοσαξίοη οἵ {πο Ία1/ γα5 
οβεοίθά. 5ο ΟΙγγβοβίοπ1, ΒΟΥΕΣΙΑΠΠ5, 
Ποοάογο οὗ Μορεαεδίία, απά Τ]9ο- 
ἀογοῦ, {ο]]οπεά Ὦγ ιο Ἰαζες «ΟΠΊΠΊΕΠ- 
ἐαίους (Βοαπιοπῖας οπά Τμοορηγ]αςῦ. 
Βίταησα!γ εποισΏ ἴ]ιογ ἆο ποῦ αἰαᾷθ 
{ο {π6 οουγοοῖ Ιπογργοία]οἩ; ΠΟΥ (1611 
{86 οχοερΒίοη οὗ {ιο ρα5δαΡο αδοτίρεὰ 
{ο Ίτεπααθ πίοι 15 αποϊοᾶ αροτο) 
Ἠατο 1 {οαπά αΠΥ αἰβυϊποῦ ἔχαςθς οὗ 16 
ἴῃ ΑΠΥ ἄτοεῖς ζαύμου. Τ1ο ϱταπηπηα{]- 
σα] ἀἰδποιι]έγ που] Ὦο {ακοπ {ο {αγουν 
016. ἱπίοτρτοίαίίοη, Ὑ]Ιο ΠΙΟΓΕΟΥΟΥ 
πας ολατασίογ]δίίο οὗ {πο ασο ἨΊιοΠ 
{86 Ῥαίή]ο οἵ ετοσοά πας [οασμ6, Βαῦ 
16 ηα5 Ῥουυ. απίνογβα]]γ αραπάοπεά ὮΥ 
ΙΠΟΔΦΥΠ ΙΠπίθγρτοίουΒ, 45 ΡΙαΙΠΙΥ 1παρ- 
Ῥτορχίαίο {ο ἴμο οοπ{οχύ ἃπα 5ο 38 
βογοτίπσ ὑπΠ6 εαρβίαπίϊγο δύγµα Ώονο 
{γοπα {πο γοτ)ῦ δογµατίζειν 1η Υ0Υ.2Ο. Το 
1αἰΐη {α{11οΥ5, πὸ Πδα εἰύμον ἀθογε[ῖδ 
ΟΥ θοπἰοιιἑῖ ἴῃ ὑπ 61 Υοιβίοη, Ίντο 
βαγϑα το ὑ{ι|8. {α]5ο ᾿ηὐουργο δ ο0Ὰ ; 
6.5. Ἠ]αγ, ἄο Τγῖπ. 1. 12 (11. Ρ. 1Ο), 
Ιχ. τὸ (Π. Ρ. 265 8ᾳ.), ΑΠΙΡΥΟΒ, «4Ροὐ. 
αν. 13 (1. Ρ. 698), 46 δια. Π. 2 (Π. 
Ῥ. 499), Απσαβί. 46 Ῥεσο. 76)". 1. 47 
(α. Ρ. 26): ὑποαβ]Ἡ [ΠΥ ὙΘΙῪ 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ἰοο]ς τοῖς δόγμασιν, ἐν δόγμασιν, ἴο 
γοίογ {ο ὑπο ἆσοτεο οἵ οοπάσπΙπαΘΙΟΗ. 
1 6Υ90Π19 Ἠοπ6Υετ ΟΠ ΕριθΒ. 1. 15 
(νῃ. Ρ. 581) {ο1ον/8 ἴῑιο ἄγοςΚΒ. Τῃο 
ἰαΐον ΟΙιγ]δίαη 5οη5ο οὗ δόγμα, ΠιΘΔΠ- 
ἴῃς“ ἀοσἴτίπθ;) ΘΠ ΓΓΟΠΗ 105 5οεοπάαὐΥ 
οἸαβεῖσαὶ προ, ηοτο Τὸ πα8 αρρ]ίθά {ο 
έο φαὐπουϊαὐνθ απᾶ οα{οσοτίσα] ΄β6η- 
ἰοπςθβ) οἵ ο ῬΙΙοβορίιοτ: 6ΟΠΙΡ. 
ας, Ματζ 4γοῖ, Ἱ. 7 (Ρ. 56 Ὁ) οἱ ἐν 

Ἕλλησι τὰ αὐτοῖς ἀρεστὰ δογµατίσαντες 
ἐκ παντὸς τῷ ἑνὶ ὀνόματι φιλοσοφίας 
προσαγορεύονται, καίπερ τῶν δογμάτων 
ἐναντίων ὄντων, ΟἿἷο. 4εαᾶ. Ἡ. 9 ΄ἆθ 
55 ἀθογο[ῖδ ᾳπαο ΡΙοξδορΠῖ τοσαπύ 
δόγματα; Ῥεποο. “δέ, χον. 1ο ’ Ναϊ]α 
4Υ5 οοπίοπιρ]αίτα απο ἀθοτοῖῖς βπῖβ 
αβί, αααθ ἀταςοῖ γοσαπέ ἀοππιαία, ποῬῖΒ 
γα] ἀεεγεία Ἡεεῦ αἀρε]]ατο το] δεῖία 
γε] Ρἰαοία» ῬεῬ ἴῃμο Ιπάϊσςς το Ρὶα- 
ίατεβ, Ἡρϊοθείας, οἵο., {οΥ 1ΠΠπιϑύγ αὐ 8 
οἵ {ο 86 οὗ ἔλο ἴθυπα. Ί]Ἠεγο 15 Δ 
αΏργοβομ {οπαγάβ {ο εοο]εδιαςίῖσα] 
Ἠθαπίησ ἴῃ Ισπαί, ἤαση. 13 βεβαιω- 
θῆναι ἐν τοῖς δόγμασιν τοῦ Κυρίου καὶ 
τών ἀποστόλων, ΒΑΥΠΑΡ. ὃ 1 τρία οὖν 
δόγµατά ἐστιν Κυρίου (6οπηΡ. ὃ 9, 10). 

ὁ ἦν κ.τ.λ.] ΄ το]ιῖο]ι σας αἰγοσίζη ορ- 
οδεᾶ {9 15. Το ΓοΓΠΙΕΣ οχρΓεΕΒΙΟΗ, 
τὸ καθ᾽ ἡμῶν, τε[ενγαᾶ {ο ἴλια σαζία 
οἵ ὧια Ὀοπά; έλα ργεκοηί, ὃ ἦν ὑπεναν- 
τίον ἡμῖν, ἀΘ5ΟΥῚ 65 165 αοίζεε ιοδέϊζέι. 
10 15 απο ἃ πηϊδία]κο {ο 5ρροςδο ὑ]ιαῦ 
{μο Ετδί Ῥνοροβίβοη ἴῃ ὑπεναντίος 
π]ᾖσαίος 105 {οχος, 48 ΙΠ ὑποδήλωσις, 
ὑπόλευκος, ὑπομαίνομαι, ὑποσημαίνειν, 
οἷς. ἈΝοαϊαον ἴῃ οἱαβδῖοα] τ ΘΟ Β ΠΟΥ 
ἴῃ Π6 Χχ Ἠα8 {ο ποτά αΠΥ 5846 οὗ 
0815 πιθαηΐησ, 10 15. ὙΘΥΥ͂ ϱοπΙπιοη]ν 
πι864, {οσ Ἰηδίαησς, οὗ {πϊηρ8 πΠΙςὮ 219 
ἀἰτοσῦΙγ απίασοπἰβδίο απά πππύπα]Υ 
οχκο]αβῖνο: 6.5. Απδιου ὧδ (θη. 
οἱ ΟὟΥΥ͂. Ἱ. 7 (Ρ. 323) Δημόκριτος... 
φησὶ...τὸ αὐτὸ καὶ ὅμοιον εἶναι τό τε 
ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον...ἐοίκασι δὲ οἱ 
τοῦτον τὸν τρόπον λέγοντες ὑπεναντία 
(.. 6. 561 οοπύγδαϊοίου) φαίνεσθαι λέ- 
γειν᾽ αἴτιον δὲ τῆς ἐναντιολογίας κ.τ.λ., 
[Ρ]αίο] «410. 56ο. 138 6 ΣΩ. Τὸ μαί- 
νεσθαι ρα ὑπεναντίον σοι δοκεῖ τῷ 
φρονεῖν; ΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν...139 Β ΣΩ. 
Καὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι 
πῶς ἂν εἴη ; (1.6. ον οαπ οπο ἐπίῃ; 
Ἰανθ πο αἰνοοῦ ορροβίζοβ 7), ΘΓ 
πο ν]ιο]ο αγσιπηοπυ ἀεραπάς ο. 18 
Βθῆ80 Οὗ ὑπεναντίος. [ἢ οοπιροιπάβ 
τὶ ὑπὸ λα ἴΌγοΘ οὗ ιο ρτοροδ οι 
Μ01}1 σοποτα]]γ Ὦο ἀείοιπιϊπθᾶ ὮΥ πο 
πηθαπίησ οὗ {πὸ οὔ]ον εἰσπιαπῦ ἵπ ὑῃ6 
εουιροιπά; απᾶ, 8 ἐναντίος (ἔναντι) 
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τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ" "“" ἀπεκδὺυ- 

Ἱππρ]ίος ΙοσαἩ6γ, ἃ 1οσα] ΒΘΏΒΘ 18 οΟΠΤΗΤΙ- 

πἰοαίοα 0ο ὑπό. Τῆι ὑπεναντίος ΠΙΑΥ 

νο. οοπιρατοά ΥΠ ὑπαλλάσσειν, ὐ- 

παντᾶν, ὑπαντιάζειν, ὑποτρέχειν (Χεῃ. 

6/γορ. Ἱ. 2. 12 λῃστὰς ὑποδραμεῖν “ἴο 

παηὺ ἀἆονγῃ), ὑπελαύνειν (Χεπ. 4παῦ. 
, δ. 15 ὑπελάσας ὡς συναντῆσαι, ΤΙΔΙΠ5 

αρ’), ὑφιστάναι (Ρο]γ. 1. 5ο 6 ὑπέστη- 
σε τὴν ἑαυτοῦ ναῦν ἀντίπρωρον τοῖς 

πολεμίοις, πὸ Ργουσ 6 αρ” Εἱ5 ουν 51410). 
ὙΠῸ} 5 πιοαπίης, “07ο; αραἰηςί, 

έρ]οβο ἵηπ προΠ, Όιο ργοροβίθοη (068 
ποῦ πουκοἩ πό οΠ]ιαποο ὑπ6 {ογοο οὗ 
ἐναντίος, 80 ἐμαῦ {π6 οοπιροιπά {0} 
ἀοποίο " αἰγθοὺ, “ οἶοβε οἱ " Ρογυβιβῦθηῦ 

ΟΡΡοΒι οη. 
καὶ αὐτὸ ἦρκεν κ.τ.λ.] ΄απά 1ο, Ἱ. ο. 

Ομ δύ, Λαίδ έαλμετ ἐξ αιοαη» Τπογο 
15. ἃ ἀοιρ]ο «Ίαησο πὶ [ἢ 18 οαπδο: (1) 
Τμο ῬαγαῖρΙο5 (χαρισάμενος, ἐξαλεί- 
ψας) ατο τορ]ασθά ΕΥ̓͂ ἃ Πηϊΐθ Υοτβ. 
(2) Τ6 αογῖδί (συνεζωοποίησεν, χα- 
ρισάμενος, ἐξαλείψας) ατο ταορ]ασοᾷ ὮΥ 
ἃ Ῥογίοο, Το παρε αίίοι οἱ ἦρεν 
ἴον ἧρκεν ἴῃ ΒΟΠΙΟ ϱοΡί65 Ρεΐταγς ἃ, 
ΘΟΠΒΟΪΟ ΒΗ ΘΒ5 ΟἹ ὕΠπ6 ραν οἱ {Π6 ΒΟ. 1068 
οὗ ἴμο ἀἰδ]οσαδίοῃ Ῥτοᾶιοθά ὮΥ {π6 
ΠΟῪ ἴσηπβο. ΔΑ ἃ που απὈ]οοῦ, ὁ 
Χριστός, ταδὶ Ῥο . Ἱπυτοάποεά ΒοΠ16- 
ΠΟΥ (56ο {π6 ποίο ὁ νευ. 13), ἴ]ιο 
ΒΟΥΟΥΩΠΟΟ ἔπι ογοαίοᾶ εασσεεί5 ὑΠ15 
88 ἴ]ο Ῥερδέ Ῥοϊπῦ οἵ ἐγαπβΙοῃ. Τ]ο 
ρετ{εοῦ ἦρκεν, ' Πο Παπ τοπιογοᾶ 16) 
18 Απσσθοεύοᾷ Ὦγ {μο {οε]πσ οἵ τε]ῖα[ 
πα Πιαπ]κεσϊνῖπς,, π]ῖο]ι 11565 τρ ἴῃ 
ἴπο ΑΡροβί!θ᾽ 5 ταῖηᾶ αὖ ὑῃ15 Ρροϊπί. Ἐοτ 
ὑπὸ βἴτοησ ΘΧΡΤΟΣΡΙΟΠ αἴρειν ἐκ [τοῦ] 
μέσου, “ἴο ΤΕΙΠΟΥΟ απᾶ ριαῦ ουξΐ οἳ 
βἰσλί οοπαρ. ΠΙΧΧ 18. Ἱνή. 2, Ἐρὶοίοῦ, 
προ. το πο Πο, Ῥ. στο: 80 2 
Τ1685. 11. 7 ἐκ μέσου γένηται. 

προσηλώσας κ.τ.λ.] ’΄ Τϊιο αρτοσαβίοι 

ὙᾺΒ 6Υ6ἨΠ ΠΟΤΟ οπιρ]µαδίο, Νοῦ οπ]γ 
παβ ο τ Πρ’ ογαβεᾶ, Ῥαῦ {πο ἆο- 
οππιεηύ 1086ἱΓ παβ ο αρ 8πᾶ οαξῦ 
αδᾶθ. ΒΥ προσηλώσας ἵδ πιθαπύ {]αῦ 
ἴ]ο Ίαπυ οὗ ογάίπαποοςδ ας παϊ]οά {ο 
ἴλο «1055, τοπῦ πα ΟΠ ἰδ Β Ῥοάγ, 
απᾶ ἀοβίτογοά πμ Πϊβ ἀεαίπ: 566 
ἴμο ποία οἩ (α]. γΙ. 14 δ οὗ [τοῦ 

σταυροῦ] ἐμοὶ κόσμος (ἶιο ποτ]ἀ, ο 
εΡ]ογο οὗ ππαίοενία] ογάΙπαηςΘΒ) ἐσταύ- 
Ρωται κἀγὼ κόσμῳ, Ἠῃογο ἴμο Ιάθ6α 18 
ἔλλο βαπ1ο, 10 Πας Όεοῃ βαρροβεᾶ {παῦ 
ἴῃ ΒΟΠΙΘ οἶδος ἴμο αργοσαΐϊοη οὗ α 
ἄασοπεο Ίπαβ βἰσπ]ῃαᾶ ΟΥ̓ ταπηίης ἃ, 
1811 ἐμτοισῃ 10 απά Ἠαησίης 16 πρ ἴῃ 
ραρ]ᾖο. Το ἵπιασο σοι] ὑππ8 σαϊπ 
Ίοτοο, Ῥα0 {ποῦ 15 πο ἀἰδάποῦ εγ]- 
ἀεποο οἱ βπο] ἃ οτιβίοΠ. 

15. ἀπεκδυσάμενος κ.τ.λ. Τηϊ8 
πγογὰά αΡΡθαΙ5 ποῦ {ο οσοι αὖ 811] Ῥο- 
{ογο δῦ Ραπ], απᾶ ΤαΥ6Ιγ 1 ετογ ἰδοῦ 
Π15 πια, εχεθρύ ἴῃ τετ Ὑιο ΠΊαΥ 
Ῥο 5αρροβοᾶ {ο Ἠατο Πὶ5 ]αησιαρο Ῥ6- 
{οτο ὑπ; 6. 5. ΗΙρρο]. α6Γ. 1. 54 
ἀπεκδυσάμενον τὸ σῶμα ὃ περικεῖται. 
Τη ὦἆοβορμ. ἄπί. Υἱ. 14. 2 ἀπεκδὺς 15 
ΟΠ] ἃ γατίαΒίοΏ {05 μετεκδὺς ΠΙΟ] 
ΒΟΘΙ18 {ο Ῥο {π6 οοτγαοῦ γοαάΊπς. Τῃο 
νγογᾶά αἱ5δο ΑΏΡΘΑΓ5 ἴῃ ΒΟΠ1Θ ἰοχί5 οἵ 
Ῥαρτίας 2}. αν]. 3, Ῥαἳ 16 18 πιοΓΘΙΥ 
α εοπ]οοίπτα] οπιοπάαὔ]οι. Τπα8 ἴ]ιο 
ΟΘΟΙΠΎΘΠΟΘ οὗ ἀπεκδύεσθαι Ίιογο απιά ἴῃ 
111. 9, απᾶ οἵ ἀπέκδυσις ἈΌΟΥΘ ἴῃ Υογ. 11, 
15 ΤΠ 8016 ; απᾶ (πο ομοῖοο οἵ απ 
απιςδηα], 1 ποῦ ἃ Μ ΠΟΥ που, πον 
1ηΠΙ56 παν θ6θὴ Ῥγοπαρίεά Ὦγ {ιο ἆθ- 
βἶγο {ο οπιρ]μαβῖπο {ιο οοπιφ/είστιοβς οἵ 
ἔλο δούϊΐοῃ. ΤΠ [ογοο οἵ {πο ἀἆοπρ]ο 
οοιπροιπᾶ πιαγ Ῥο Ἱπ[εττος [Το ἃ Ραβ- 
βασο οὗ ]γβίας, ΠΥ Πο νο ποτάΒ 
ἀποδύεσθαι απᾶ ἐκδύεσθαι οεσιχ {οσθ- 
ποῦ; 6. ΤἼιεοπυπ. Ἱ. τὸ (Ρ. 117) φά- 
σκων θοιµάτιον ἀποδεδύσθαι ἢ τὸν χιτω- 
γίσκον ἐκδεδύσθαι. Ἠετο Ἠούπονογ {ο 
ΒΟΠ59 οἵ ἀπεκδυσάμενος 15 ἀἱβίοι]6, 
ΤῊ πιοαπίπσ 6απογα]]γ αββίσπος {ο 10, 
ἐματνίησ αροϊ]σᾶ, εὐϊρροά οἵ ὑποῖν 
ΑΥΤΙΑ ἀἰργεραγάς ἴῑιο ππϊάά]θ νοῖσο, 
Βὺ 1 ογοπιο 15. ΟΠ] ΘΙ τοβροπβίρ]ο {οτ 
{118 οΟΠΊΠΙΟΠ. ΟΥΤΟΥ οἵ Ἱπίεγργείαίοη: 
{ο ἴῃ Ῥρ]ασο οὗ ὕπο Οἱά Παζ ΄οσασοΠβΒ 
βο) νο] πας ΡΤ τ ΔΓ] ΟΔΠΥ εογγοοῦ, 
Ίο δα ραϊα(οᾶ ΄οχβροΠαης” ἴῃ 18 το- 
νὶβοᾷ νΥογβίοη. 1π Ἠἱ5 Ἱπίοτρτείαῖοῃ 
Ἠονθγου ο να απὐ]αιραίοᾶ Ὦγ ὑπὸ 
οοππηοπίαίου Ἠ]ανγ, πο τον ΄οχιι- 
ΘΒ ᾽ {ου “ΘΧΌΘΠΒ 5ο) {η Ηΐ5 {οχί. 1)18- 
οαγά]ης {Π15 56Π56, 85 Ιποοηβίδίοηί ὙΥ10}} 
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σαμένος τας αρχα»ς και 

ιο γοῖσς, γα πᾶνϑ {6 οἰιοῖοθ οἵ πο 
Ἱπ{ογρτοῦαὔΙοη8, 

(1) Πο «οππποῦ Ἱπίογρτεία[ίοη οἳ 
{89 Τιαάπ {αἴμοτβ, ΄ρι(ζ ο Όλο 
Ῥοάγ, πας βοραγαθίῃπς ἀπεκδυσάμενος 
[ΠΌΤ τὰς ἀρχὰς κ.τ.λ. απά ππαογβίαπα- 
ἵησ τὴν σάρκα ΟΥ τὸ σῶμα ΜΊ 16; «ΟΠΙΡ. 
2 Οο0Υ. Υ. 3 ἐνδυσάμενοι. ο Νοταί. ζθ 
{γῖπ. τό «οχιῦβ οαγηθι; ΑΠΙΡΥΟΒ. 
Ἴωλρορ. Ίο. ν. ὃ 1ο7 (1. Ρ. 1351) ΄εχ- 
Ἡ6Π8 856. ΟϱΑΥΠΕΠΙ/ 6ΟΙΑΡ. ο 2716. 11]. 
ο {π|} 109); Παν. ἆρ 77 72- 1. 13 
(Π. Ῥ. 10) «οχυίας «ΑΓΠΘΠΙ᾽ (ΘΟΙΏΡ. 1χ. 
1Ο, Ρ. 265), κ. 48 (ρ. 355) ΄5ΡοΙἴαπ8 
56 63ΥΠΘ΄᾽ (οοπηΡ. ΙΧ. 11, Ρ. 266); Δι- 
συ. Τῇ ρίξί. 149 (Π. Ῥ. 513) “ΘΧΌΘΙΒ 
86 6.ΙἨΠ6; οἵο. ΤῊΪΒ αΡΡοατ" 6ο Ἰατθ 
Ῥοοπ {ιο 56η86 πἀορίοὰ τη} οαγ]16Γ 
ἴῃ ἃ Ώοσσίϊο γγοτ]κ αποἰεὰ Ὦγ ΗΙρρο]. 
{{αογ. νΠΠ. τὸ ψυχὴ ἐκείνη ἐν τῷ σώματι 
τραφεῖσα, ἀπεκδυσαμένη τὸ σώμα καὶ 
προσηλώσασα πρὸς τὸ ξύλον καὶ θριαµ- 
βεύσασα κ.τ.λ. 1ὖ ἵδ 80 ραταρηταβεά 
Ἰηκουγίβο ἴῃ ὑπ Ῥοας]έο Ῥγτίας απά {πο 
αοὐμῖο. Το γοαάῖηπσ ἀπεκδυσάμενος 
τὴν σάρκα καὶ τὰς ἐξουσίας (οἸη Οὐ] Πρ’ 
τὰς ἀρχὰς καὶ), ἴο πα ἴῃ ΒΟΠΙΘ 8}}- 
οἰθηῦ ΦαῦμοΥυ 0165, τη αβῦ Ὀ6. ἃ εοτταρ- 
ὑΐϊοῃ {Γοπι απ ΘΑ] ΟΣ ὑοχῦ, 10 ἢ πὰ 
Ἰηβογίοά ἴμο Ρ]088 τὴν σάρκα α4ἴοΥ 
ἀπεκδυσάμενος, ΜΘ τεἰαϊηῖπς τὰς 
ἀρχὰς καί, απᾶ ΥΕ] 86615 0ο Ἠανθ 
Ῥοοι ἴῃ ιο Ἠαπάς οἵ βοπὶθ οὗ πο 1 Ὁ- 
ὑΐῃ ΠΑΠΟΥΑ αἰγοαάγ αποίαοά. ΤΠΙ8 ἵῃ- 
ιοτρτείαίοι Ἠαβ Ῥουῃ οοπποοῦθα πὶ ἢ 
α ΟΟΠΙΠΙΟΠ. πιθίαρ]οτ]σα] πδο ΟΕ ἀπο- 
δύεσθαι, βἱση](γίησ {ο εἰτιρ) απἀ 8ο 
(ο Ῥτερατο ΤΟΥ ἃ εοπ{θεί’; 6.5. 0. 
ΜΟΥ. δΙΙ Ἑ πρὸς πᾶσαν ἀποδυύμενοι 
τὴν πολιτικὴν πρᾶξιν, Ὠϊος. Βίο, Π. 29 
ἐπὶ φιλοσοφίαν ἀποδύντες. Π6 βογ]- 
οὐ οὐ]εοξίοπ 6ο ὑΠ15 γοπάστίησ 15, έλα ῦ 
16 Ιπίχοάιςος απ΄ ἰδο]αθεά ἨείαρΠον 
ΜΟΙ. 18 ποῦ εχρ]αϊποά οὐ βασσο»ίοά 
ΟΥ απγἰμῖης ἵη ὑμ6 οοπηί{οχῦ. 

(2) Πο «οπιπιοή Ιπζοτρτείαξίοη οὗ 
πο ἄτοο]ς {αίμους; Λαοῖπς εἰγίρροά 
ο απ ριιΐ αισα ἐμ Φοιοε/ς οἵ εν!] 
ηλαΚίησ ἀπεκδυσάμενος ΒΟΥΘΤΓΗ τὰς ἀρ- 
χὰς κ.τ.λ. 90 ΟΠΓΥΡΟΒίΟΠΙ, Βογεσίαηι8, 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΠΕ ΟΟ0ΟΙΟΒΡΙΑΝΒ, [Π1. τς 
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τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτι- 

ΤΠοεοᾶοτε οὗ Μορειθείία, απᾶ ΤΠεοᾶο- 
τοῦ. ΤΗϊ5 8150 αΡΡεαΥ5 {ο Ἠατο Ῥθ6σῃ 
{Π6 Ἱπέεγρτείαδίοπ οὗ Οτῖσεη, ἴπ 77 αἰξ. 
Χ]Ϊ, 8. 25 (ΠΠ. Ρ. 544), 16. ὃ 4ο (Ρ. 56ο), 
2) Το". Υἱ. ὃ 37 (1γ. Ρ. 155), 10. αχ. 
δ᾽ 29 (Ρ. 356), {ποισ]ι Ἠϊ9 ]απσπασο 15 
ποὺ οχρ]ἰοῖξ, απά ἔποισ] ῆή5 ἐγαπε]α- 
ΤΟΥ͂, 6. 5. πι 110. 165. Ποπ. νἩ. ὃ 3 
(π. Ῥ. 413), 8 Κ Ἠϊπι 5αΥ οίπαινδο, 
ΤῊΘ πιραπίησ {ποτ 101}}} ὃς ἃ5 {ο119ύ8. 
Οιτίβέ {οο]ς προτ Ηἰπιδε]ξ οασ ππ]απ 
παύατο ση ἃ}} 105 ἑεπιρίαθίοπς(Πεῦ.ῖν. 
15). 'ΓΠΘ ΡοΥ6Υ5 οὗ 601} σαϊλετεά αὖοαέ 
ΗΠῃ. Ασαίῃ απᾶ ασαἶπ αγ αββαϊ]οά 
Ἠππις Ῥαῦ οαο]ς ἔγθϑῃ αδεωι]ς οπᾶςᾶ 
ἴῃ ἃ που ἀοίθοαῦ. Τη {πῃ π]άσγποδβ 
Ἠο πας ἑοπιρίεᾶ ὮΥ Βαΐίαπ; Ραΐ βαΐίαη 
τοῦτοᾶ ἴὉΓ Όλο {πιο Ῥαβιοά απᾶ 
ἀε[εαίεά (ΊαΚκο ἱν. 13 ἀπέστη ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ).  Τ1μτοιςσὰ ιο 
γοῖςο οἵ Η15 ομῖεξ ἀῑδοῖρ]ο {ια {πιρ- 
ἰαθΐοη πα8 τεηπαποᾶ, απᾶ Πο ταβ 
εηπίχγεαίεᾷ {ο ἀεο]πο ἨΗΙ5 αρροϊηεθἆα 
εαβοτίησ» απά ἁἀθαῃ. Βαίαη Ὑαβ 
αραϊπ ἀτίγεη ο (Μ αἰ. συ]. 23 ὕπαγε 
ὀπίσω µου, Σατανᾶ, σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ : 
εοπιρ. Μαϊδ. η. 31). Πεν {ο Ἰαδί 
Ἠοιχ οαππο. ἘΤ]ϊ8 γγας {Π6 στοαῦ ογἱδίβ 
οὗ 811, θη ὁ {Π|6 ρουετ οἵ ἆατ]κηοςν) 
τη8 46 156] {ο]6 (1μα]κο χσ!]. 53 ἡ ἐξου- 
σία τοῦ σκότους; 868 4βογο Ἱ. 13), ΥΊ16Π. 
Όιο Ῥτίπεο οἵ ἐπο πγοτ]ά αββοτίθᾶ 18 
ΦταΠΠΥ (408. χα, 31 ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσμου). Τὴ βπα] δοῦ ἴῃ {ο οοπῆϊοῦ 
ῬασαἨ πὶ ἢ} {16 ὩΡΌΠΥ οὗ ἀ6{ΠβοπΙαΠθ; 
10 οπάςά πλ πο 6Υ058 οὗ Οα]ναιγ. 
ΓΘ γϊοδονγ νγὰβ εοπαρ]οίθ. ΤῊ οπΘΙΧΥ 
οὗ τηδῃ Ίνα5 ἀε[οαίοά. Τ]ο ρογγει» οὗ 
6711, πο δα οἶαπςσ κο ἃ Νορ 
χοῦο αροαῦ ΗῚΒ Πα ΔΉ], Υουο ὅρου 
ο ἃπα οαδὺ 8146 {ογ ουθὺ. Απα ο 
ΥΙΟΓΟΥΥ ΟΥ̓ πιαπ]κϊπς 15 Ἰηγο]τος ἴῃ ἴμο 
νΙοίοτγ οἵ Οµτὶβ6. Ίπ Ηίβ ογ086 πο 
ἴοο. απο ἀῑνοσίοά οἵ λαο Ῥοίβοποιβ 
οµπρίηςσ ϱατηοπί5 οἵ ἑοπιρίαίοηπ απᾶά 
απ απά ἀοαίαπ; τῷ ἀποθέσθαι τὴν 
θνητότητα, 538 ΤΏΘΟΔΟΙΟ, ἣν ὑπὲρ τῆς 
κοινῆς ἀφεῖλεν εὐεργεσίας, ἀπεδύσατο 
κἀκείνων (1.6. τῶν ἀντικειμένων δυνά- 
µεων) τὴν αὐθεντείαν ἧπερ ἐκέχρηντο 
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σεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

καθ᾽ ἡμῶν. Έοχ ἴπο ἵπιασο οὗ ὑπο σα:- 
11ΘΠί5 ϱΟΠΙΡ. 15. Ιχῖν. 6, αὖ οβροοία]]γ 
Ζοασ]. ΠΠ. 1 54., Απά ο 5ποναά πιο 
1 οδμπα {Π6 Πϊση-ρτιοξύ εἰαπάΐηπςσ Ῥο- 
{0γο ὑπ απησα] οὗ {πο Τιογὰ απἆ ϑαΐαη, 
δίαχιεζἔπι αἱ μιὲβ ΤΟ Λιέ )ιιᾶ {ο γεδίδί 
Λῶπ. Απά {πΠ6 Τιοτὰ δαϊᾷ απΐο Βαΐαη, 
Τ]ο Τιογτά τεῦιι]κο Ἴοο, Ὁ βΒαΐαπ... 
Νοῦν ἆοβμαα ἵνα οἰοίπεά σι ΑΙΠ11γ 
ΡαΓπιθΩΐΒ... Απά Ἠο απβπεγοά απά 
βρακο ππί{ο {Ποβο ὑπαῦ δοοὰά Ῥοΐίογο 
Ἠίπι, εαγίησ, Ταᾖο6 αισα {ια ]Ιί4 ψαγ- 
Φιοπίς ἴτοτα τη. Απά απίο η Ἠο 
βαἱᾱ, Βε]ιο]ά, 7 ατα οαιιδεί ἐ)ιῖγιο πεῖ- 
γιέ {ο Φα. οπου ἐμ. Τὰ ἱ8 
Ῥτορ]λεξίο Ῥαβδασο ὕΠ6 Ίπιασο 15. δε 
οἵ Ηἰβ ἔγρο απἁ παπ]θβακθ, ύμο «1; οδιι5 
οἵ ὕπο Ποδίογαβίοηῃ, ποῦ ἴῃ Εἱβ ΟΠ 
ΡΕΙ5ΟΗ, Ρα ἃ5 ἴμο Πὶσ]-ρτ]αξύ απιἆ τθ- 
Ρτοβοπία/ἶνο οἱ ἃ σι]0γ Ρας οἸεπηδοά 
απᾶ {ογσίτεπ Ῥαορίο, τυ ἢ π]λοίη ιο 15 
Ιάεπϊπεά. Εον ὑπ6 πιααρἹον οὗ ἀπεκ- 
δυσάµενος ΤπυΓΘ ΘΒΡΘΟΙΪΆ ΠΥ, 59ο Ῥ]Ι]ο 
μού ἄεί. ροΐ. ἴπδ. 13 (1. Ρ. 199) ἐξανα- 
στάντες δὲ καὶ διερεισάμενοι τὰς ἐντέχ- 
νους αὐτῶν περιπλοκὰς εὐμαρῶς ἐκδυ- 
σόμεθα, Υηετο {Π6 ἵπιασο ἴῃ {Π6 60η- 
υοχί 15 ὑπαῦ οὗ ἃ ψυθϑυ]ηρ Ῥοιιῦ, 

ΤΗ18 Ἱπιεγργοεία{ῖοη 15 ΟΥ̓Δ} [108] ; 
τὸ Δοοον 5 τι δὺ Ρας ἑοασΠμίης; απά 
1018 οοπιπιοπάσοἆ Ὦγ {ο Ῥαγα]]α] 18ος οὗ 
{π6 εαὐυδίαπίίγο ἴῃ Υογ. 11 ἐν τῇ ἀπεκ- 
δύσειτοῦ σώματος τῆς σαρκός,απᾶ ο{έ]ιο 
νοτΡ ἴῃ ΠΠ]. 9 ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον κ.τ.λ. Τ]ιο ἀπέκδυσις β0ΟΟΠΙ- 
ρΗβ]ιας ἵπ τιϑ γῇ 6 γ/θ ατο θα ρυϊΖοα 1πίο 
ἨΠΒ θα} 15 ἃ οοιπίογρατῦ {ο ὑπΠ6 ἀπέκ- 
δυσις πε] ΗΘ αοσοπιρΗκ]εᾶ Ὦγ Ηἰ5 
ἀοαῦῃ. ὙΠῸ Ηΐμ {πάρας 10 γγας ΟἹ] Υ 
{86 ὑοπιρίαοἨ, νυ ἢ 18. 1 15. ο 5ἰῃ 
5. πε] ἃ5 ἰοπρίαίίοι; Ῥαῦ οὐμογπίδα 
ἴμο Ρατα]Ιο] 18. οοπαρ]είο. [ἢ Ῥούῃ 
63568 ἴῦ 15 ἃ ἀῑγοδίϊθιτο οἵ {Π6 ΡΟοΥΤΟΤΕ 
οἵ 601], ἃ ΠΠθογαύϊοη ἔγομ ἐἶιο 4ο ΠΙΟΠ. 
οὗ {π6 Παδμ. ΌΟπ {πὸ οὔποι Ἰαπά {ο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ οχρ]απαίοη ἡ ΒΡΟΙ Πρ 5 ποῦ 
1058 ἃ νΙο]αῦίοη οἵ δὲ Ῥδα) 5 πβαρῸ 
(11. ϱ) να οὗ ρυιητηδίϊοα] γα]ο, 

τὰς ἀρχὰς κ.τ.λ.] ὙΥΠαῦ ΡονγοΥβ. αγο 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ πηεαη{ Ἠθγο ΥΠ] αρροαγ {Γοπι 

ἘΡΗοΒ. ΥΙ. 12 πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς 
ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 
σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 

πονηρίας κ.τ.λ. ὧθθ ἴλθ ποίο ο0Ἠ Ἱ, 16. 
ἐδειγμάτισεν] ΄αἱβρίαμρᾶ, 35 ἃ νὶς- 

{ου ἀἱδρ]αγς Π15 οαρίϊνος οὗ {γορ]ιῖθς ἴῃ 
ἃ ὑπίαπιρθα] Ῥτγοσθβδίοη: Ἠουγ. ρίεί, 
1.17. 33΄ οαρύοβ οβύεπᾶστο οἶνίδς Ἰ1ο8- 
{ορ Ίπιο νον 15 οσύτεπιθΙγ ΤαΤο; 
Μαἴῖ. 1. το μὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι 
(σπου 16 οισμέ ῥρτοραΡὈ]γ {ο Ῥο τουὰ 
ΤῸ Όλο ΠΊΟΓΟ ΟΟΠΊΠΙΟΏ ποτ παραδειγ- 
µατίσαι), «οἱ. αι. οἱ Ῥοίγ. 33 ἔλεγε 
πρὸς τὸν λαὸν ἵνα μὴ µόνον ἀπὸ τῆς τοῦ 
Σίμωνος ἀπάτης φύγωσιν ἀλλὰ καὶ δειγ- 
µατίσουσιν αὐτόν. «ΝΟΝΊΟΥΟ ἆοθβ έ]ιο 
γογά ϱΟΠΥΕΥ ιο ἄρα οἳ «πα]κίησ απ 
εκαΠΙΡΙΟ᾽ (παραδειγµατίσαι) Ῥαῦ βἰστὶ- 
Π65 ΕΙπΙΡΙΥ ΄ {ο 4ἱβρίαγ, ῬαὈ] 15}, Ῥχο- 
οἰαῖπι ἴπ ο οοπίοχύ οἱ {ιο Ἰαδῦ 
Ραβδασο πο Ἰάγο ἃ8 ὕΠ6 οοηΏΒΘ/ισποο, 
ὥστε πάντας τοὺς εὐλαβεῖς ἄνδρας βδε- 
λύττεσθαι Σίμωνα τὸν μάγον καὶ ἀνόσιον 
αὐτὸν καταγγέλλειν, 1.9. {ο ργοοίαϊην 
18 Ἱπιρίοίίο5. Τ]ο 5αΏδίαπίίνο οοοπΥ5 
οἩ ὕπο Ποβοία βίοπο Ἱ. 3ο (Βοαο]]ι 
6 1. 4607) τῶν συντετελεσμένων τὰ 
πρὸς τὸν δειγματισμὸν διάφορα. 

ἐν παρρησία]΄ θοζζ{η, ποῦ “ριιδϊοῖμ.᾽ 
ΔΒ παρρησία 18 ΠΠΧΘΒΟΥΥΘΔΠΕΡΒ, }]αἴη- 
Π658 Οὗ ΒΡΘΘΟἢ ᾽(παν-ρησία, 155 ορροβῖέο 
Ῥοΐησ ἀρρησία “5116η66᾽), 850 Μ 1116 
αρριϊοά 501} {ο Ίαησαασο, 16 την ὃο 
οΡροβαᾶ εἶπεν (1) {ο “ἴθ, ἃ5. αοἶιῃ 
ὙΠ: 13, Λος ἵν. 29, οΥ (2) ἴο “απι- 
Ρϊσιϐγ, 1686ΥΥ6/ 070... στ. 14, αν. 
25,29; Ὀιῦ ΄ πηβσϊνίησ, αΡΡΤΟΠΘΠΡΒΙΟΠ ἢ 
ἴῃ ΒΟΠ16 ΓΟΥΠΙ ΟΥ οὐπ6Υ ΒΘΘΠῚ5 {ο Ῥο 
.ΊΝΑΥ5 ὕΠ6 εογγε]αίΊνο Ἰάοα. ἨἩοποο, 
ΜΘ 16 15 ἐγαηρ[εγγτοὰ {γοπη ποτά {ο 
αΟ0ΙΟΠΒ, 10 αΏΡοαΓΒ αἱπγαγς {ο τοζαῖη 
{Π6 1άθα ο ΄ εοπβάσησε, Ῥο]άπερς; 6.5. 
1 Μαοο. ἵν. 16 λήψετε τὰ σκῦλα μετὰ 
παρρησίας, Τ68ἱ. φὐἰὶ αΐν. Βα. 4 οὐκ 
εἶχον παρρησίαν ἀτενίσαι εἰς πρόσωπον 
Ἴακωβ, «08. 46. ἴχ. το. 4 ὑπ᾽ αἰσχύνης 
τε τοῦ συμβεβηκότος δεινοῦ καὶ τοῦ μη- 
κέτ᾽ αὐτῷ παρρησίαν εἶναι. Τ1ο 1468 οἵ 
ΡαβΠοΙΟγ Π1αΥ Βομηθύϊμη 5 Ῥο οοππθοίθα 
ἢ 0Π6 του 45 ἃ ΒΘΟΟΠΔΙῪ ΠΟύΪΟΙ, 
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Μη οὖν τις υμας κρινέτω ἐν βρώσει και εν ποσει ἢ 

16. ἢ ἐν πόσει. 

ο. ἴῃ ΖοἩ. τῇ]. 4, ΕΓ ἐν παρρησίᾳ 
εἶναι “ἴο 88ΒΙΠΊΘ ἃ Ῥοῖὰά αἰαίιάρ” 15 
ορροβεᾶ {ο ἐν κρυπτῷ ποιεῖν (ΟΟΠΙΡ. 
ΧΙ, 20); Ὀπὺ 10 ἆοθξ πού ἀἱδρίαςο ἴ]ιο 
ΡΙΥΙΠΙΑΥΥ 56Η 56. 

θριαμβεύσας] “Ἰοααίης ἐλιεηι ἴῃ ἐγζ- 
τώπιρήι, {1:6 841ΠΘ ΠιείαρΠος αξῖη 2 005. 
Π. 14 τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν 
τῷ Χριστῷ κ.τ.λ», Ἡμοτθ 6 18 ΝΤΟΠΕΙΥ 
ἐχαπε]αζεςά ἵπ ἔπο Α.Υ.  οαπδεί] 5 ο 
ἐγ! απ ρ ἢ. Ἠετεα Ἡοπετου 16 15 ἴμο ἆο 
{οαίεὰ ροπογς οὗ οτί], ἔοτο {1ο βιὺ- 
Πασαξοᾷ ΡοΓβοΠ5 οὗ Π1ΘΗ, πΠο απο Ἰοά 
ἴῃ Ῥαῦ]ίς, εμαϊποά {ο ο ἐγαπρ]μαὶ 
ΟἿΣ οἵ Οµτῖ. ἘΤΗΙΒ 18 {ο Ῥτορος 
πιραηίησ πα οοηδίγαςσζίοη οἵ θριαμ- 
βεύειν, 38 Τοπιπα οἱεεπ]σγο. ΤΗϊ5 τοτῦ 
ἰακορ δὴ δοοιβαίίνο (1) οἵ ο Ῥϑύβοῃ 
οτος πΊοπα {π6 ἐτίαπρῃ 15 οε]ερταίσς, 
6.5. ΡΙαῦ, ΓΙ. 4γαἰ. 54 τοῦτον Αἰμίλιος 
ἐθριάμβευσε, 7765. οἱ Πέοπι. (Ὁ. 4 
βασιλεῖς ἐθριάμβευσε : (2) οὗ {Π6 5Ρ0115 
οχ]ρῖεοᾶ ἵπ ὑπ ἐγ ρΡἢ,, 6.5. Ταΐΐαπ 
ο. ὤγαοο. 26 παύσασθε λόγους ἀλλοτρί- 
ους θριαμβεύοντες καί, ὥσπερ ὁ κολοιός, 
οὐκ ἰδίοις ἐπικοσμούμενοι πτεροῖς: (3) 
ΠΟΥ ΥΑΥΘΙΥ οὗ ένο βαὈδίαποο οἱ ἴ]ο 
ἐπαπιρΙ, 6.5. Ἠ. (αι. 39 ὁ δὲ 
Κάμιλλος ἐθριάμβευσε...τὸν ἀπολωλυίας 
σωτῆρα πατρίδος γενόμενον, 1. 6. “ἴῃ ἴ]ιο 
Ομαγδοίου οὗ 18. οοαπαγ8 βαγίοις. 
ΤῊ ραβδίγο θριαμβεύεσθαι 18 “ἴο Ὀ616 6 
η ὑγ] απ ἢ, “ἴο ο ἐγαπιρμοά οσοι, 
οσ. Γι. 6. Μαγο. 35. ὅο ὕπο ΠαβῖηΒ 
βαΥ “ὑήαπιρματο Πα] ποτ᾽ ἀηα «ἐτίαπι- 
Ρατ] 

ἐν αὐτῷ] 1.6. τῷ σταυρῷ: ϱΟΠΙΡ. 
Ἠρ]ιαβ. 11. 16 ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφο- 
τέρους...διὰ τοῦ σταυροῦ. Τ19 γίο]εποο 
οἵ ο πιοίαρ]ον 18 105. ἹαξαΠοαίίοῃ. 
ΤῊΘ ραγαἆος οὗ {Π6 ογαοϊ]Ησῖοη 15 {15 
Ῥ]ασεά ἴῃ ὑπ βίσοησοϑβῦ Πρ ὐ--- νυ! απ ἢ 
ἴῃ Ἡο]ρ]οβδπο5 απά ΡΙΟΥ ἴῃ ΒΠΔΠ16. 
ΤῊΘ σομνίοῦ β οἱ θοῦ 15 ο νἱοίου᾿ 5 
Οὔ. 

16---το. “ ϑϑοῖπο ποτ ὑπαὺ {πὸ Ῥοπά 
ἵδ οαηοσ]]θᾶ, ὉΠπαῦ {πο Ία1γ οἵ ογάἵπαποςς 
ἱβγοροα]ας, Όονατο ο[βαβ]ο οὐϊη σ᾽ γοιί- 
801Υ68 [0 105 ΕγΤΑΠΗΥ αραῖη. ΟΠ ΠΟΥ πο 

Ώ]ΩΠ {ο σα] γοὰ {ο δοσοπηῦ ἴῃ ἴμο 
πιαζίετ οὗ οαζἵπςσ ΟΥ̓ ἀτιηκίησ, 0; ασαῖη 
οὗ ιο οΏβογταπςο οὗ ἃ {εδάῖτα] ΟΥ ἃ 
ΠΟΥ͂ ΠΊΟΟΠ οἱ ἃ 5αρραίῃ, Τ]εδο ΔΥΘ 
ΟΠΙΥ 5ῃδάονυγβ {γον 1η αἄταπορ, ΟΠ]Υ͂ 
ἴγροβ οὗ ήπσς {ο ο0π186. Τὴ 58Ὁ- 
βίαησθ, {Πο ΤΘΆ ΠΥ, ἵπ 6ΥΟΙΥ 6359 θ8- 
Ίοη55 {ο ἴ]ο ἀοξρθὶ οἵ Ομτὶ, Τμα 
Ῥτῖσο 18 ΠΟῪ {1ἱτ]γ τη αῖη τουσ τους]. 
Ῥο ποῦ εα{ῇεγ γοπγβε]νες {ο Ὦο το θὰ 
οὗ 1ὖ Ὦγ απΥγ εἰταίασεπι οὗ ἴμο {αἱδο 
{θασματβ. Τηπεῖς γεµρῖοηυ 5 απ΄ οι- 
οἶοις Παπ] γ πγμ]ο]ι ἀἴδρ]αγς 1561 1π 
Όλο πογδ]ῖρ οὗ αΏςσαΙβ, ΤΉΘΥ ππα]κο ἃ 
Ραγαᾶο οἵ ὉΠ 61 γΙβίοπα, θαῦ ΠΟΥ͂ αγὸ 
{οοπίηπς απ΄ επιρίγ Ῥμαπίοπι, ὙΠ ΠΟΥ͂ 
ΡΥΟΓΘΒ8 ἨππαΗ{γ, Ὀαὺ {Π6Υ ατο ραβεὰά 
πρ πα Ολεῖν ναυπίθᾶ ψξδάοπα, νο] 
18 αξίου αἱ] οπ]γ 16 παπά οὗ έλα ΠεδΗ. 
Μααπγμῖ]ο {αγ πάνθ βυθϑυϊαξοα 1η- 
Γοτῖοχ ΒΡ ΣΙ} ασεποῖες {ογ πο Όπο 
ἴνπο Μεααϊαίου, ο Είειπα]ι Ἰοτᾶ. 
ΟΗησίησ {ο {Π656 Ίοπαγ ΙπίεΙΙσεπςςς, 
{Π6γ πᾶν ]ο5έ ὑποῖγ πο] οὗ {πο Ἠσας; 
{αγ Πᾶν βοτεγοά ὑμὶν" οοηπεχϊῖοη 
ση Ἠίπι, ο ποσα ὑπ πλποῖο Ῥοᾶγ 
ἀεροπάβ; ἴγοπι ποπα 1 ἀθγίγες 105 
γΙίαΠΕγ, πα {ο π/ΟΠΙ 1Ὁ Οὐ 5 158 ΠῚ, 
Ροεΐης εαρρ]ῖοά νι που ἸΒητηθηῦ απά 
Κηϊῦ (οσεί]εγ ἴῃ οπθ ὮΥ 1ΠΗΘΑΠ8 οὗ ιο 
5οτοτα] ]οἶπίς πα αὐασμηιεηίς, 5ο ὑμαῦ 
16 σγοπς γέλια στον ΙΥΠΙΟΗ 60ΠΘ65 
{γοπα αοα ΗΙΙδοΗ.) 

16 κα. Τ]ο ἔνο τπαϊπ ζεπάσποίθς οἵ 
ἔλο Οο]οβείαιπ Ἠθγοδγ απο ἀἰκοστπϊυ]ο 
ἴῃ {Πῖ5 παγπίησ (γγ. 16-10), 38 ἴΠ6Υ 
πογο ἴῃ ἴ]ιο Ργονῖοις βία θιηθηῦ (σγ.9 
---Ις). Ἠετο Ἡοπενογ {ο ΟΥ̓ΘΡ 18 
γονογβοᾶ. Πο Ῥτασθῖοα] 6ΥΓΟΥ, ἃ οχ- 
ορββἴνο γἱζπα]ίδπι απᾶ αδοοθίο τίσοις, 
18 ἢγϑὺ ἆθα]ό σΙῦ]ι (στ. 16, 17); ιο 
ἐλοο]οσίσα] ΤΟΥ, ὑΠ6 Ιπεγροβ]θίοη οὗ 
αησο]ίο πιθάΙαίοΥ», Γο1ου8 α[ζος (τν. 
18, 19). Τ]ο βγεί 18 6Ππ|6 βιιθβει αν 
οὗ ἃ 5ῃδάον {ος ο βαὈδίαποςρ; Όλα 
«οοοπά 8 {πὸ Ργοίογοπςο οἵ ΑΠ ΙΠΓΟΓΙΟΣ 
ΙΠΘΙΩΡΟΥ {ο Όπο Ἠοαά. Τ]ιο τογεχεα] οἵ 
οτάογ 15 οπίπσ {ο ἴπο οοπηοχίοπ οὗ {Πο 
Ραγασταρι5; ιο οροπίπσ Βα] οοῦ ἴὴ 
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ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας ἦ σαββάτων, “ἃ ἐστιν σκιὰ 
17. ὅ ἐστιν σκιὰ. 

ἔπο 5οεοπᾶ ῥραγασταβρΏ Ῥεΐησ,α οοπί]- 
πιαδίοη οὗ ὑπὸ εοπο]αάπσ εαρ]οσῦ ἵπ 
ἐμ γβὺ, ὮΥ ὑπο ἤσττο οα]]οά εἰαδηι: 
οοπηρ. (α1. ἵν. 5. 

κρινέτω] ποὺ ΄σοπάοππι Ίου Ῥιῦ 
ἑίαμσ οι ἐο {ας 38 6.5. ἨΟΠΙ. ΧΙΥ. 
3 54. Ἴμο Ἱαάσπισπῦ ΠΊαΥ ΟΥ Ώ1ΑΥ ποῦ 
οπᾷ ἵπ απ αοηαἰ δα]; Ὀπὺ ἴῃ ΠΥ 0359 
16 15 πτοης, 5ἶπος {μαρο πιαίίεΥ5 ουρ 
ποῦ {ο Ὀ6 ἐακθη α5 1ο Ῥαδῖ5 οὗ ἃ ]ιάς- 
μηθηΐ, 

ἐν βρώσει κ.τλ.] “ἐπ οαἶπφ απᾶ 
ἐγ) αγϊγλίησ᾽; Βοιη. χὶν. 17 οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ 
πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη κ.τ.λ., Πεῦ. ΙΣ. 
10 ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόµασιν καὶ δια- 
Φόροις βαπτισμοῖς, δικαιώµατα σαρκός, 
οοπαρ. 1 005. ΥΠ, ὃ βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
παραστήσει τῷ Θεῷ κ.τ.λ. 11ο Βιβῦ 
ἱπαϊοαύϊοι ὑπαῦ ὑπ ἠΤορβαῖο ἀῑβλποΙοιιβ 
οὗ ἠήπσς οἶοαῃ ἃ πα ππο]εαπ Βῃου ἃ Ὀ6 
αΏο[ϊβ]μοᾶ 15 σἴνει Ὦγ οὐὐ ΤΓιουὰ Πίη- 
561: Ματ]ς γΗ. 14 5αᾳ. ([Π6 οογτοσί τοἙά- 
Της 1Π ΥοΥ. 19 Ὀοίηρ' καθαρίζων πάντα τὰ 
βρώματα). ΤΠΕΥ πεγο α{νοΩΥ4Β {ΟΥΠ]- 
ΘΠ αππι]]εά Ὦγ ἴῑο νἱβίοη πε αρ- 
Ῥοαχοᾶ {ο δὺ Ρείεγ: Λο κ. 11 8α. 
Το ογάἴπαποςςβ οἵ {πο ἸΜοβαῖο ἰδ 
αρριεὰ αἰπιοδύ αχο]αβῖνεἰγ {ο πιοαίς. 
Τὸ οοπίαϊπεά πο Ροή ρΙ6ίοΠΒ τοερεςῦ- 
Ἰηρ ἀτῖπΙ6 οκεορύ [ἴῃ ἃ Υ6ΥΥ {6 63568; 
6.5. Οὗ πο Ῥτιοβί5 πηϊβίετίπσ ἴπ ο 
{αῦοατπας]ο (μου. χ. 9), οὗ Ια υ]α 5. οο- 
ἰαϊπεά ἴῃ Ἱπο]θαπ γ6556}5. είς, (1ου. 
ΧΙ. 34, 36), απᾶ οἵ Ναπατίθ Υοπ5 
(Ναπι, νΙ. 3). ΤΠ6βο ἀῑγδοίίομβ, ἔθη 
ἴῃ οοηποχίοη πα {ιο τὶριά οὔξει- 
Υ4ΠΟΘΒ υλῖο] {ο Ἰαῦε; ᾖσπβ Ἰαὰ 
Ρτα(υεᾶ οὐ ἴιοπι (Μαὐῦ. αχ, 24), 
που]ά Ὀ6 βα{Ποϊθηό ο εσρ]αίη ο οχ- 
Ῥτοθββίοῦ, πο αρρ]ῖθὰ {ο {π6 Μοραῖο 
αν ΡΥ 19βε]{ ἃ5 ἴῃ ΗεΡ.].ο. ΤΊ τίσοιγ 
οἵ ιο Οο]οββῖαπ {α]5ο {ρασ]οιβ μον- 
ϱτος, κὸ ὑμαῦ οἵ είν ο ενΙεἩ Ῥτοῦο- 
ἴγρο8 ο Ἐββοπος, ἀοιοί]6βς νγοηί {αγ 
Ῥεγοπά {ο Ιπ]αποίοηΒ οἵ {Π6 Ίαπ, Τί 
15 ρτοβαβ]ο ὑμαῦ ὑπο Υ {οτραᾶ πῖπο απἆ 
απίτηα] Γουὰ αἱθοσείῃογ: 566 ἐ]ιο Ιπύτο- 
ἁποίίοι ϱΡ. 86, Ι1ο48ᾳ. Έοτ ααβίοηβ 

ἴῃ δῦ Ῥαπ] {ο βἰπῖ]αγ οΏβογγαηςθΒ ποῦ 
γοφιῖγεᾶά ΟΥ̓ ἴμο Ίαν, 566 Ἠοπα. χἰν. 2 
ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει, ὙΘΥ͂. 21 κα- 

λὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον 
καιτιλ., 1 ΤΙΠι, Τγ. 2, 3 κωλυόντων... ἀπέ- 
χεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν κ.τ.λ., 
ΤΙῦ. 1. 14 μὴ προσέχοντες... ἐντολαῖς 
ἀνθρώπων. . «πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς. 
ΤῊΘ οοτγθοῦ ΓΘ] ηρ᾽ 566 Π18 {0 Ὦο καὶ 
ἐν πόσει, Ὅπαβδ Θοπηθούηρ' {ορθί]μογ ἐ]ο 
Ἠογᾶβ Ῥεύπεεη γ]ο]ι ὑΠ6Υ6 15 ἃ παύν- 
γα] ΔἰΠπϊγ. Οομρ. ΡΗΙΙο Κιέ. 1098. 
1, ὃ 33 (Π. Ρ. ΠΙΟ) δεσποίναις χαλεπαῖς 
συνεζευγμένου βρώσει καὶ πόσει, ση. 
Τγαἰζ. 2 οὐ γὰρ βρωμάτων καὶ ποτῶν 
εἰσὶν διάκονοι. 

ἐν μέρει] “ὧν ο πιαίον ο) οἷο. ; 
οοπηΡ. 2 ΟΟΥ. ΠΠ. 1Ο, ΙΧ. 3 ἐν τῷ μέρει 
τούτῳ. ΤῊΠΘ οχΡΤΟΡΒΙΟΠ 86Θ6ΙΗΒ ΟΙἹἹΡ]- 
ΏΘΙΙ7 {ο τησαπ “1π {πο ἀϊγ]δίοη ΟΥ οα{ο- 
σοτσ/ απά ἴῃ οἰαδεῖσαι ππϊίαιβ ΙΠοΡύ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΨ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ οοηποχίοη σα 
ΕΙΟΠ Υγογάβ 48 τιθέναι, ποιεῖσθαι, ἀριθ- 
μεῖν, οἵο.: οοππΡ. Γ)οπποβίῃ. 6. 418001. 
δ 145 ὅσα...στρατιώτης ὧν ἐν σφενδο- 
νήτου καὶ ψιλοῦ µέρει...ἐστράτευται, 1.6. 
ἐπ ἴλο οπραςΙ(Ψ οἱ Ἠεποο 16 σεὐ5 
ἴο ἱσπΙ{γ πΊοτο ΙΔ ΘΙΥ, 5 Ἰστε, “ἢ 
γαβροσοῦ {ἴο, «Ὦγ τ6ᾶδοπ ο”: οοπρ. 
Ῥμί]ο μοί ἆοέ. ροΐ. ἴπδ. 5 2 (1. ϱ. 192) 
ἐν μέρει λόγου τοῦ προκόπτοντος κατὰ 
τὸν πατέρα κοσμοῦνται, πι «Ίασᾳ. 20 
(Π. Ῥ. 542) ὅσα ἐν μέρει χάριτος καὶ δω- 
ρεᾶς ἔλαβον. Βαὺ Έμαπ ΚΓ. Ε. ΥΠ, 3 
κρίνοντες ἕκαστον ἐν τῷ μέρει φόνου, 
αποίθᾶ ὮΥ ιο οοπηπηση{αζοῦ», 18 ἃ [8156 
Ρατα]]ο]: ἴον φόνου 18 ὑΠ6 10 ϱογογηοὰ 
ὉΥ κρίνοντες ὉΠ ἐν τῷ μέρει τη 688 “1 
115 ὑαγη.᾽ 

ἑορτῆς κ.τ.λ.] ΤὴΘ βαπιο {μγοῬ σου β 
οοσαγ ἰοσ θύμον, 45 απ οχλαιδί]νο Θηὰ- 
ΠΠΘΥΑΔΙΟΠ οἵ ο βδοῦθα {παθ ΑΠΙΟΗς 
ἔο ζο1η5, ἵπ 1 ΟἨΥΟΠ. ΧχλΠ, 31,2 ΟΠ τη, 
Ἡ, 4, Χχχί. 3, Επεῖς. ΧΙΥ. 17, Ἠοβ. 1]. 11, 
Φαβίίη Γ{α1. ὃ, Ῥ. 226; ο0ΠΙΡ. 18. 1. 13, 
14. 8.66 150 (αἱ. ἵν. 1Ο ἡμέρας παρα- 
τηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνι- 

αυτούς, Ίο ὑπ ἢγβὺ ἴἨγου ΥΟΓ4Β 

οοντοδροιιὰ {ο ὑπ6 ος ΟΣ 5. τιβοὰ 
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τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σώμα τοῦ Χριστου. 

µογο, ἔ]οπσ]ι ὑΠπ0 ΟΥ̓ΔΟΥ 15 τονογβεά. 

ΤῸ ἑορτή Ἀογο, Ἰ]κο ἴ]ιο καιροί ἴλετο, 

Υ6ΓοΥ5 οἸοβΥ {ο {π6 αππιαί Γεβῦϊνα!», 

ιο ῬαββοΥοΥ, Ῥεπίθοο»ί, οὔθ. ΤῈΘ νεο- 

µηνία Ίιοτο «ἀοδοτῖοεβ ἨΠΙΟΥΟ Ρτοοἵδε]γ 

ιο γιοί] {οδϊναί, εί] 15. ἔεγο 

ἀθείσπαίοᾶ Πιογο ΥασιΙΟ]ΙΥ 35 μῆνες. 

ιο σάββατα Ἰθχθ ϱἶναβ Ὦ} παπιο {116 

τοοε]ῖγ Ἰιο]γ-άαγ, ποῖ 15 λογο 1πά]- 

οαἱοᾶ ππογο σοπΠεγα]]γ ὮΥ ἡμέραι. 

νεομηνίας] εο Ναπι. ΧΧΥΪΙ. ΤΙ 86. 

]μο {ΟΥΠΙ8 νεοµηνία Απᾶ νουμηνία 86ΕΙΗ 

{ο δ αξοᾶ ἹπάϊΠεγεπ{ἰγ ΤΠ {Π6 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

ἀα]αοῦ, ἰιοισ] ἔἶο Ἰαΐ0ου 18 ΠΊΟΥΘ 

6ΟΙΩΠΙΟΠ. [ἃ ἔλο Αὐἰΐο νουμηνία 31οηο 

νὰβ Ἰο]ά ἰο ΡῈ οογτοοῦ; 5εθο ΠΟΌΘΟΚ 

Ῥλγψη. Ῥ. 145. Οπ ὕμθ πΊοΙο [86 

Ῥνοίογοπςο ε]οι]ά Ῥοτ]αρ5 ὈΘ ΡΊΥομ 

{ο νεοµηνίας Ἰθγα, 45 βαρροτίεά Ὦγ 

εοπιο αι{]ογ]ήος ία] ἆγο ΡΕΠΟΓΑΙΙΥ 

ἐγαβύσου ἐν ἵπ πιαζίους οἵ ογζοσγαΡᾳγ, 

Πα αν Ὀοῖης {Π| 1658. δια] {ΟΓΑ 1η 

1050}, 
σαββάτων] “α δαϑϑαϊ- αν, ποῦ, 38 

ἐμπὸ Α. Υ., “βϑανϑαι ἄαγς; {ου ιο ο0- 

ον ἴπαίοᾶ πνογᾶβ ἑορτῆς, νεοµηνίας, 30 

ἰπ {ο εἱπσα]αγ. Τὴ ποτά σάββατα 

1 ἀογῖνοα {ΓΟΠ1 ὑπο Αγαπιαϊο (15. 48- 

Επσιήκ]οά {οπι νο Ποσο) [ΌΡΤη 

ΓΦ), απά αοσογ(πβ]γ ΡτοδοΙγος ια 

Αταπηαίο {ογΙΙΙΠΑΙΟΠ 1π α. Ἠοποο 16 

Ὕνας Πα ΠΥ ἀοοῄπεά 58 ἃ Ρἰαταί 

ΠΟΠΗ, σάββατα, σαββάτων. ΊΤ]ε 5ΕΠΟ- 

τα] τιδὸ οἵ σάββατα, ΨΊι6Π ἃ δἰηρίο 58- 

ῬαΌΠ- ἀν παδ τηθαμῦ, 1 ἈΡΡΘΆΥ ἔγΓΟῺῚ 

Ρας] ῬαΒΒαΡ 68 38 08. 431. 1.1.1 ἄγο- 

µεν τὴν ἡμέραν, προσαγορεύοντες αὐτὴν 

σάββατα, ἐν. ΠΠ. το. 1 ἑβδόμην ἡμέραν 

ἥτις σάββατα καλεῖται, ΕΪαυῦ. 21ο}. 

1606 Ἰουδαῖοι σαββάτων ὄντων ἐν 

ἀγνάμπτοις καθεζόμενοι, {ῦ. 6718 οἶμαι δὲ 

καὶ τὴν τῶν σαββάτων ἑορτὴν μὴ παντά- 

πασιν ἀπροσδιόνυσον εἶναι, Ἠοτ. Φαἴ. 

1, 9. 69 “οάϊο ὑγϊοοβίπια βὰ Ὀραΐα. [πὶ 

ἀμ Ναι Τοβίαπιοπῦ σάββατα 18. ΟΠΙΥ 

οπ6θ πϑοᾷ αἰδυϊποῦ! Υ οἵ πποτο {Παπ ἃ 

εἰπσ]ο ἆαγ, απά (λογο ὑπὸ Ρ]αγαΠῦγ οἳ 

πιοβπίησ 15. Ὀτοισό οαῦ Ὦγ ο αὖ- 

ἐλο]ιοά πιποτα!; Αοῦδ κυ, 2 ἐπὶ σάβ- 

Βωτα τρία. 

ΕΡΙΡΊΤΙΙΕ το ΤΗΕΒ Ο6ΟΙΠΟΡΒΡΙΑΝΕ, ΠΙ. 15 

15 μηδεὶς 

Οἱ {πὸ οὔΌδογγαπςο οἵ ἆασβ απά 56α- 
ΒΟἨ5 866 ασαἶπ 6]. ἵν. 1Ο, ΒΟ. ΧΙΥ. 
5, 6. Α είτοπσ απ{-ζαάαἷο τῖον’ ο ἴ]ιο 
Βα] θοῦ 18 οχργοξξεὰ ἴῃ {ο {ρὶί. αἆ 
Τίοση. ὃ 4. Οτῖσου ο. 6εἶ5. υῖ. 21, 22, 
αἴδου το[ογτίησ {ο ΤΠποτσα, 1. 7ο μήτε 
ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα 
πρᾶξαι, Β8γ}5 ὁ τέλειος, ἀεὶ ἐν τοῖς λό- 
γοις ὧν καὶ τοῖς ἔργοις καὶ τοῖς διανοή- 
μασι τοῦ τῇ φύσει κυρίου λόγου Θεοῦ, 
ἀεί ἐστιν αὐτοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις καὶ ἀεὶ 
ἄγει κυριακὰς ἡμέρας, απ ἢ {Ἴποι ΡΌΘΒ 
οἩ {ο οχρ]αίη γαῦ 15 {π6 παρασκευή, 
Όιο πάσχα, ἴἶιθ πεντηκοστή, οἵ 56] ἃ 
τη. Τ{ο οΏ5εγναπςθ οἱ 5αοτθὰ {ϊπ|65 
ψαδ αἩ Ἱπίεστα] ραγὺ οὗ {πΠ0 οἱ ἀἴδρει- 
βαὐΙοη. Ὁπάουγ ο που {αγ Ἰατο 
οοαςοᾶ {ο Ἠανο αΠΥ Τα]πο, οχεερύ ἃ8 ἃ 
1ΊΘΑΗ5 {ο απ οπᾷ. Τ]ο στεαῦ Ῥηϊποῖρ]θ 
ὑπαὺ “016 Βα αὐ πγὰβ πηαάο {0Υ ΤῈ 
απά ποῦ πΙαἩ ἴοι ὑπ 6 Βα θα ἢ, ἐΠοις]ι 
υπάστ]γίησ (πο Μοβαϊο ογάϊπαηςος, 
πας Πυβὺ ἀἰκεποί]γ ρτοπουποσά ὮΥ ος 
Ἰμοτά, Το βείθῖπσ αρατύ οἵ ερεσίαὶ 
4αγ8 {ου ἐλο βετνῖσο οἵ ἀοά 18 ἃ 60Π- 
{οβρῖοι οἵ ος Ἱπρετίοςῦ βἰαΐθ, απ 
ανοννα] ὑπαῦ νο σαπποῦ ΟΥ ἆο ποῦ ἆ6- 
νοίο ος Ὑ]ο]ο {πο {ο Ηίπ. Βδαῦ- 
Ῥαὔμς ον] πο τα πια[εΙγ Ὄο ΒΗΡΟΓ- 
κοάσά, θὰ Οὐ Πίο ἨΏοσοπιθϐ οπ6 
οίογπα] εαυραίἩ. Ἀ[οαπλῖ]ο Όλο ΑΡο- 
αἰ]ο τοὺιικο ΠΝΑΥΗ5 5 ασαἰηδύ αὐιτ]- 
γύρο {ο ΑΠΥ ΠΟΙΥ ἆαγςθ πηαίουεγ ἃ 
Ἰηθαπίησ απά απ ἱπ ρου ύδ 00 ΝΠΙΕΠ 18 
α1ἴ6Π {ο {86 Βρὶ εὖ οἵ ιο Ναι Οογεπαηῦ, 
Ῥοηρο] ον {ο ὑοχὺ ντίέος, “ Βαρῦα- 
έαπα που. Ἰαιάαίασ, ποῃ. ΠπΠΡοταδΙΓ; 
ἀοπαϊπίσα, ΠΠΘΙΠΟΥΑΡΙΣ, πο Ῥγαθοϊρίδατ, 
Οι ρχοβαπά ας ἴῃ πα 1 ποσο 115 Ἰ1αθ- 
γοηῦ, Ιί5 α]]5 οὔ ποσρδεασίας οδῦ 6165 
ἀαβηίθαδ: ααἱ εαππρογ βαρραθίσαηῖ, 
πια]οπ Ηλρογίαίο σαιάσπθ. Υ68: Ρα 
{Π|656 Ιαϑῦ ατα ]αδῦ 6Παγ Χο Μ01}} πιοδῦ 
κοταρι]οιδ]γ οστού είν ΗρογίἨ, 80 
38 ἀπρόσκοποι γίνεσθαι. 

17. Ἴνψο Ἰάειβ απο Ῥτοπιποηῦ ἴῃ 
ἐς ἵπασο. (1) Ί]ιο οοπύταδὺ Ῥοῦπ/οθι 
ὑπὸ ογάϊπαποο5 οἵ ἀπ Πᾶν απά ἴ]μο 
ἐοασΠίπσ οἵ ὑπὸ 6οβΡο], ἃ5 ὅπ ΒῃΔ ΟΥ̓ 
αιιᾶ {πὸ βυυθβίαποο τοϑρθούγου ; Ε111ο 
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ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνη καὶ 

ἄο Οοπ/. ζὔπφ. 37 (1. Ρ. 434) νομίσαντας 
τὰ μὲν ῥητὰ τῶν χρησμών σκιάς τινας 
ὡσανεὶ σωμάτων εἶναι, ΦΌΒΘΡΗ. 25. ο]. 
Π, 2. 5 σκιὰν αἰτησόμενος βασιλείας 
ἧς ἥρπασεν ἑαυτῷ τὸ σῶμα; Ο0ΠΙΡ. 
ΡΜΙΙο ὑπ Ζῆαοςο. το (11. Ρ. 541) σκιὰ πραγ- 
μάτων ἄρ᾽ ἦσαν, οὐ πράγματα. (2) ΤΠ6 
οοποθρύϊοη οὗ ἴπο εΠαάοι; ἃ85. ὑβυΌ 
Ῥοΐοχο ὑπ εαὈρίαποο (ἡ δὲ σκιὰ προτρέ- 
χει τοῦ σώματος, 8475 ἃ ἄτοσ]ς ΟΟΙΗΙΠΘΗ- 
ἰδίου), 5ο ὑπαῦ ὑπὸ Τιανγ ννας ἃ ἴγρο ἅμα 
Ῥτθβασο οἵ ὑπ ἀοβΡεΙ; ἨΠοεῦ.Χ. 1 σκιὰν 
ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν 
(εοπιρ. η. 5). Τις 16 τ ρ 1165 Ῥοῦ] 
πο αωισαὐδίανιέἰα[ιίψ απᾶ ο δ1έεΓ- 
δοδδίοπι οἵ ἴπο Μοβαῖο τἰζπαι. 

ἅ] ολίο]ι ἐλμύπφς) πλεον ἀϊδ- 
Οποβίοηυς οἵ πιθαίβ ΟΥ ΟΡΒ6ΥΥαΠΟΘΡ οἵ 
Ώπιθι. ΤΓ Πιο οὔΠογ τεκᾶίπσ ὅ Ῥο ἴα- 
κοη, 16 ΜΠ] τείον {ο ιο Ῥτουθάϊπς 
βοηίθηοθ Φ6ΠΟΤΑΙΙΥ, ἃ5 1 ἴ]μο απίοςθ- 
ἀεπί πετο “ὑπ νο] βυβύθιη οἵ οταῖ- 
ΏΘΊΟΘΒ.’ 

τὸ δὲ σῶμα κ.τ.λ. ΑΑ ἴἶο βΠαάοι 
Ῥε]οπσθᾶ {ο Μοβββ, 80 “ἐλ6 διὐδίαποθ 
θείοπι {ο ΟΛ”: 1.6. ἴπθ του1ῦγ, 
{ο απίπρο, ἵη θαςἩ οα5θ 18 Του πα 1π 
{86 Ομτ]βίαπ ἀδρεηδαίίοη. Τῆα5 ὑμ6 
Ῥαββογογ ἱγρίπες ὑΠ6 αἰοπίης βαοτ]σθ; 
Όπα απ]οαγοπαά Ῥτοαά, πο ριτ]ῦγ μα 
ΒΙΠΟΘΥΟΥ οἵ ἴπο Όναο Ῥοαμετοτ; {86 
Ῥοπίοσοβία] {εαδί, 1ο Ιπραύμοτίησ οἵ 
ὑμ6 ἄτδί {π|ϊΐβ; πο ςεαὐθαῦΠ, ὑΠ6 τοϑῦ 
οἵ ἄοᾶ Ρεορ]ε; οϑἵο. 

1δ. ΤὴΘ ΟΠ νυ ἰβυϊαπΒ οἈγθοί 18 ὑΠ6 
οοπίοϑὺ οἵ ὑπ βίβαϊαμη (δρόμος, Δοὐβ 
αχ. 24, 2 πι. Ἱν. 7); ΟΠ γϊδῦ 15. {86 
απηρίγθ, ἔπ 4ἴβρεπβου οὗ {ιο γογγαγάβ 
(2 Τππι. ἵν. 8); Πο οἴοτπα] 15 πο Όαγ 
ΨτθαἰΠ, ὑ]μο νεος Ῥτῖζο (βραβεῖον, 
τ ΟοΥ. Ἱπ. 24, ΕΠΙ. 11. τή). Το (Οο- 
]οββίαἩΠΒ εγο ἴῃ α {αγ ναΥ {ο ἢ (18 
Ῥτίσο; Ό]αγ Ἰαά επίετεᾶ με Πδίμ ἀπ]; 
ΤΠΘΥ πετθ ταηπῖης ὈΥΆΥΘΙΥ: Ῥαῦ ἴμο 
{α]8ο ύδασΠεΥ5, ὑμγαξύίησ {Πεπηβο]νος ἴῃ 
ἴπο πασ, αὐθοπιρίθᾶ {ο ἱπῖρ επι πρ 
ΟΥ Οὐ 156 Ιπιρεάς {]6πῃ ἴῃ {Π6 τας, 
απά πας {ο τοῦ παπι οὐ ὑποὶν ]αβῦ 
τοπαχά. Ἐου ἴἶο Ιάεα οἵ καταβρα- 
βευέτω 60ΟΠΙΡΔΤΘ οβροοία]Ιγ (αἱ, ν. 7 

οο!.. 

ἐτρέχετε καλῶς τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν 
Κ.Τ.λ. 

καταβραβευέτω] “γοῦ οἵ ἐδ6 221ᾳ6, 
ἐμ6 βραβεῖον"; οοπαρ. Ὀθπιοδίῃ. “276. 
Ῥ. 544 (οπθ οὗ {π6 ἀοσιππθη(β) ἐπιστά- 
μεθα Στράτωνα ὑπὸ Μειδίου καταβρα- 
βευθέντα καὶ παρὰ πάντα τὰ δίκαια 
ἀτιμωθέντα, Ὑηϊο Ῥτεδοηύ5 ἃ ΟΙΟΒ6 
ρατα]]ε] {ο ἴ]ια 860 οἵ καταβραβεύειν 

616. Ὀθο 8180 Βαδίαῦη. οἱ 74. 1. 403 5α. 
(ρ. 43) καταβραβεύει αὐτόν, ὧς φασιν 
οἱ παλαιοί, 10. Οριιδο. 277, οἷο. ΤῈῊΘ 
ἔα156 ἴοας]μον» αὖ 09108865 ἃγ6 ποὺ 16- 
σατάεᾶά ἃ8. ππρίγθβ ΠΟΙ 8ἃ8. ΒΟΟΘΒΒΓᾺ] 
γῖγα δ, θαὺ βΙΠΡΙΥ ἃ8. Ρ6εγδοης {βίγαί- 
ἱπρ' ὕμοβθ π]ο οὐμθυίβ ποα]ά Ἠαγα 
0 ἴ]α ρΥῖπθ. Τ]16 πγογἆ καταβραβεύειν 
18 146 οποισ] {ο Ἱπο]ιάς 51οἩ. Το 
Όπτο οοπιροππάβ καταβραβεύειν απᾶ πα- 
ραβραβεύειν (Ρ]αύ, “7ογ. Ῥ. 535 6 οἱ 
παραβραβεύοντες ἐν τοῖς ἀγῶσι) ΟΠΙΥ 
αππεν ἴῃ {Π|5 τοβρθοῦ, ὑπαῦ αεργίσα ον 18 
ὑπ6 ρτοπαἱποηύ 1468 ἵπ ὕΠ6 {ΟΤΠΙΕΥ ποσὰ 
απᾶ ἐγιοκογ ἵπ ὕπ6 Ἰαύνθι. «6χοπιο, 
Εγὶςί, οχχὶ αὐ 4ἶφας. (1. Ῥ. 879), 5οβ 
4οπη {Π185 ποτᾶ, ΒΟ ο ΜΥΟΠΡῚΥ 
ἰπύθυρυοὐβ ΄Ῥτανίαπα αοοἰρίαῦ αἀτογβαπα 
ΥΟΒ, ἃ8. ὁπ6 οὗ δὲ Ῥαα]ς ΟἸΠΙΟΙΒΙΗΒ. 
ΤῊΘ Ῥαβδασο. αποίθα (π]αείπετ ια 
ἀοσαπιεπό ἴῃ {πο Μιάϊα» Ὀ6 απ ]εηπ{ῖο 
ος ποῦ) απο βα{Ποϊοηῦ {ο 5ΠοΥ ἴπαί 
{815 βαζοπιεηῦ 15 ΡΥΟ Πα ]658. 

θέλων ἐν] ΄(αᾖῖχ αοἰσηξ πι “ ἄο- 
νοΐ /ιζηιδεί{ ἰοῦ Πε αχργεδβίοῃ 
16 6ΟΠΊΠΙΟΠ ἴῃ 016 1ΣΣ, τηοϑὺ {Τε πεπ{Ιγ 
5 ἃ ὑγαηπβ]αθίοι οἵ “2 Υ9Π, 1 Βαπι, 
ΧΥΠΕ 22, 2 Β8Π. ΧΥ. 26, 1 Κπρε χ.ο, 
2 0πτον. Ἱκ. ὃ. ΒΒ οτι, τ, οτί. το, 
θαὺ Ίηπ οπθ Ῥ8ββ8ροθ οὗ “3 ΠΝ, 
1 ΟπτοἨ. κχνΠ]. 4. ο ἴοο 765. χῖὶ 
Ραίγ. ΑΒΠ6Γ 1 ἐὰν οὖν ἡ ψυχὴ θέλῃ 
ἐν καλῷ. Όοπιρ. 4180 1 Μασο, ἵν. 42 
θελητὰς νόμου, απᾶ 8566 ἐθελοθρησκεία 
Ῥο]οι. Αραϊηβὺ (5 οοπβύγπουοη πο 
γα 14 οῬ]εσίίοπ Ἰαβ Ώοσῃ πγσεά. ΟὐμοΥ- 
Ιβ0 θέλων 15 ἴακοη αΏβο]αίεΙσ, απά 
τατῖοιβ ΒΘΏ565 Ἠατο Ῥοει αββίσπεᾶ {ο 
1ῦ, βαοῖι α5 “ΙπιρετίουΒΙγ) ΟΥ̓ ΄ ἀθδίση- 
οἆ1γ᾽ ος “νυ Π γ᾽ ος ΄ρ]αά1σ, τοαάΙ1γ”; 
Ῥαῦ 6οδο ἃγο οἶίμετ πηβαρρογύεά ὮΥγ 

[3 
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θρησκείᾳ τών ὠγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυ- 

πβασθ οΥ Ἱπαρρτορτίαίθ {ο ελα οοπ{εχί. 
Τμοεῖοτο (αὐ ἴο6.) απᾶ Βρομίου (ΟΥτέ. 
Φαογ. Ρ. 59) οοπ]εοίαγθᾷ θέλγων; ΤΟὺΡ 
(Επιοπᾶ. πι οἱ. τι. Ῥ. 63) πιοτθ Ρ]ατι- 
ΒΙΡΙΥ ἐλθών; Ὀπῦ ἴπο Ῥαβδασες αποθεά 
ΒΠΟῪ ὑμαῦ πο οογγθοβίοη 15 ποεᾶςαᾶ. 

ταπεινοφροσύνη] ἨιπΙΗ!γ ἵδ ἃ νίορ 
πΙθη Ἠθαί]εη πποτα]Ιβίβ, Ότο ἃ τ]τύιο 
να] ΟἨτ]βᾷαπ ΑΡροβί]ο5; 8566 {πο ποίθ 
ον ΡΗΙΙ. 11. 3. [πὶ ή ραβδασο, ὙΠΟ} 
(ἢ γου. 23) {οΥΠΙ8 ὕΠ6 5018 οχοορ{ῖοη 
ἴο ἴμο σεπετα] Ἱαπσπασο οὗ {πΠ6 Αρο- 
5168, 0ῃ6. ἀϊνεισεπος 15 σαῦμου ἃρρᾶ- 
τοηῦ ἔμ χθα]. Τ1ο ἀῑεραταραιπεπί 15 
ἴῃ 01ο αοοοπιραππηθηϐς ἃπα ποῦ ἴῃ ο 
σον 8561. Ησμῦγ, πει 16 Ὀ6- 
60Π168 56]{-οοΠβοΙοΆΒ, 963565 {ο Ἠαγτα 
ΑΠΥ να]αθ; απᾶ 86ἱ{-οοηβοΙοιβηθ»ς αὖ 
Ἰοαβί, 1 ποὺ αβοείαίθίον, 18 Ἱπιρ]εά Ὦγ 
θέλων ἐν. Μοτθογο ἴἶιε οματασίετ οὗ 
Όιο ταπεινοφροσύνη ἵπ [18 6389 15 Γ11- 
{πον ἀθβπεά 38 θρησκεία τῶν ἀγγέλων, 
πη]ς]ι τας αἱίοσοεί]οευ ἃ. Ῥεγνοτείου οὗ 
{86 ὑγαῖίῃ. 

θρησκείᾳ! ΤῊΪΒ σου 18 ΟΙΟΒΘΙΥ Θ0Π- 
ποσίοᾶ μι {π6 ργθοθαϊπρ' ὈΥ {Π6 γίη- 
οαΐατα οὗ 61ο 5816 Ργεροβίοη. ΤΉΘΥΘ 
γὰβ αη οβ]οῖοις ραγαάο οἵ Βα 1 ἴῃ 
βο ϑούϊηρ {π686 Ίοψ6γ Ρεῖπρθ 8 Ιπίου- 
6688Ο15, ταῦθ ἴλπαν αρροαηπσ ἆἷ- 
τοῦ] ο ὑπὸ πτοπο οἵ 5ταςθ. ΤῈ 
πγογᾶ το[θιβ ΡΙΟΡΟΣΙΥ {ο 6ο επίογηα] 
γὶθο οἵ τοσο, απιά 80 Ρ9ί8 {ο βὶς- 
ὨΠῪ απ ογογ-βογαρα]οα5 ἀθγοῦίοι {ο 
οχίοιπα] ΓΟΥΠΙ5; 5 ἴῃ Πίο Φιοᾶ ἄεί. 
οἱ. ιβ. 7 (α. Ῥ. 195) θρησκείαν ἀντὶ 
ὁσιότητος ἡγούμενος, Εαῦ. Κὶέ. ει. 
2 δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνομα ταῖς 
κατακόροις γενέσθαι καὶ περιέργοις 

ἱερουργίαις : ὁὐρ. Αοὐβ χχγΐ. 5, απά 

8566 ἴλο ψ611-Κπονῃ ΓΘ ΚΒ οἳ Οο]6- 

γ]ὰσο οἩ Φ8 165 1. 26, 27, ἵη «4165 {ο 

ΜοΠοοίζονν Ὁ. 14. 1π Όλο ᾿ιχχ θρη- 
σκεύειν, θρησκεία, ἑοδοΐποχ οεσασ {οἱ 

ὥπιθς (κά. κἰ. 16, χἰν. 16, 18, 27), 
απά 1π 811 ἴιοδο θχΧαΠηΡΙΟ5 ὑπο Υοίαῖ- 

οποο 18 ὕο Ιάο]αίτοιβ οἳ [αΐδα ΥΥΟΓΜΗΙΡ. 

Ιπάσοά 66ΠΟΥΑΙΙΨ {ο πδασο οἵ ιο 

πογά ΟΧΒΪΟΙ 5 ἃ (οπάθπογ {ο ἃ Ῥαά 

«ΠΑΟ. 

τῶν ἀγγέλων] ΒῸΣ ιο απσε]ο]οςγ 
απά ἴ]ιο απσο]ο]αίτγ οἱ έπαςξο Οοἱοββίαπ 
4156 {64 ςΊι6ΥΑ, πιοτο οβροοίῖα]]γ ἵπ 15 
οοπποσχῖοη τὶ ἢ Ἐβεεπο ἰθασμίης, 566 
ἴμα Ἱπίτοᾶποίίοη, Ῥρ. 89 8α., 101 βα., 
11Ο, 11584. Έογ {πο ρτοπιίπεπος πἩ]οΙ 
γ/ας σΊνεη {ο ΔΩΡΘΙΟΙΟΡῪ ἴῃ {Π6 Βρθοῦ- 
Ἰαῦῖοης οἵ {π6 6 0775 σοπογα]]γ, 5οο {πα 
Ῥγοαρσιίηρ 4 Ῥείεν αποῦθα ἵπ Οἶεπι. 
Α]εχ. Φ1γοπο. νἱ. 5 (Ὁ. 76ο) μηδὲ κατὰ 
Ἰουδαίους σέβεσθε, καὶ γὰρ ἐκεῖνοι... 
οὐκ ἐπίστανται λατρεύοντες ἀγγέλοις 
καὶ ἀρχαγγέλοις, Οεἶδις ἴῃ Οτῖς. σ. (οἶδ. 
γ.6 (1. Ῥ. 580) πρῶτον οὖν τῶν Ἰουδαίων 
θαυμάζειν ἄξιον, εἰ τὸν μὲν οὐρανὸν καὶ 
τοὺς ἐν τῷδε ἀγγέλους σέβουσι κ.τ.λ., 
οοπαρ. Ὁ. 1. 26 (ρ. 344). Ἐτοῦ} {6008 
16 παίπτα]]γ Αρτοαά ο οτπάαϊίης 
Οπϊκαπς; 6.5. Οἶοπι. Εοπι. ΠΠ. 36 
ἀγγέλων ὀνόματα γνωρίζειν, ΠΠ. 12 84., 
1 εεί, σὲ αΐγ. Ἱμονὶ 3 (ᾳαοῦεᾶ α,ονα 
ΟΝ 1. 16). Τμ Ιπίογεςδύ ΙΟΊΕΥΕΣ ος- 
υοπάθᾶ {ο τοῦθ οτύοᾶος οἵτοιθς, α5 
αΏΡεατ5 ΓΓΟΠ1 {1θ Ῥ88εασο ἴῃ Ισπαῦ. 
Τα. 5 μὴ οὐ δύναμαι τὰ ἐπουράνια 
γράψαι ;...δύναµαι νοεῖν τὰ ἐπουράνια 
καὶ τὰς τοποθεσίας τὰς ἀγγελικὰς καὶ 
τὰς συστάσεις τὰς ἀρχοντικάς κ.τ.λ. (566 
ὑπὸ ποίο ὑμθυθ). ΟΕ ΔπρΘΙΟΙΟΡῪ α1πους 
πορίῖο 5οοί5 5860 Ιτεη. 11. 30. 6, 11. 32. 
6, Οτὶρ. ο. 669. Υἱ. 30 Βῆ. (α. Ρ. 653), 
Οἶσπι. Δες. πο. Ίπεος. Ὁ. 970 8α. 
ΡἱΦεὶς ϑορλῖα ϱΡ. 2, 19, 23, θα. 

ἃ ἑόρακεν κ.τ.λ. Πθετα]]γ ΄ ὑπυααύις 
το]ιαί ο ᾖα 900, ΜΓ ΆΪΟ 18 ϱΕΠΟΥΑΙΙΥ 
οσρ]αίπος {ο πιθαπ “ραταςἵηπρ) οΥ ΄ΡοΓ- 
ἴῃ ΟΥΕΥ ή γἱεῖοηΒ. Βου {815 56 η86 οἵ 
ἐμβατεύειν, ΝἨΏΙΟΗ ὕαίκα εἰί]ετ ἃ σοπ]- 
ὑἶϊν ος ἃ ἀαΐζῑγο οὐ αἩ αοσιβα(ἶνο, οΟΠΙΡ. 
Ῥμίο ἄο Ρἰαπί. Ίου Ἱ. το (1. Ρ. 341) 
οἱ προσωτέρω χωροῦντες τῶν ἐπιστη- 
μῶν καὶ ἐπὶ πλέον ἐμβατεύοντες αὐταῖς, 
2 Μαος, Ἱ. 30 τὸ μὲν ἐμβατεύοντες καὶ 
περὶ πάντων ποιεῖσθαι λόγον καὶ πολυ- 
πραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ µέρος. Αὐ ἃ 
Ἰαζετ ἀαΐο ἰΠῖ5δ 86Π59 Ὦδοσπιθς ο0ΠΙ- 
ΊΊΟΗ, 6.5. Νεπιθβῖαβ ἄε Ναι Ποηι. 
Ῥ. 64 (ο. ΜαἰλΠαρῖ) οὐρανὸν ἐμβατεύει 
τῇ θεωρίᾳ. ἴῃ Χοπ. ϑψηιερ. ἵν. 27 ἐν 
τῷ αὐτῷ βιβλίῳ ἀμφότεροι ἐμβατεύετε 
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σιούµενος ὑπὸ τοῦ νους 

τι, ἴπο τοαᾶῖπςσ πιαγ Ῥο ἀοαρίδα]. Βαύ 
ὑμουρἢ ἃ ἑόρακεν ΒΙΠΡΙΥ ησΠῦ πιθαη 
“5. νΙβίοης,) απᾶ ἐμβατεύων “ ὈαΒΥ Πρ; 
Ἠϊπιβα]{Ε τιν, 0Π6 σοι Οἱ πα οι “ ἰηγὰ- 
απο π]αῦ Ίο Ἠαβ 566η,7 ὑπ8 ΙΠίθγ- 
ρτεύεά, 18 8ο Παγβ] απά ΙΠοοΠΡΥΙΟΙΒ 
38 ο Ῥο ΠατᾶΙγ Ῥοβδίρ]θ; απά ἴμεγο 
Ὑγὰ8 Ῥ6γ]ιαρς βοπιθ οογγαρύίοη ἴῃ ἴ]ο 
ὑοχύ Ῥτίος 6ο 81] οχἰβίπσ δα που ὑϊ168 
(696 ιο ποίθ ον ΡΗΙΙ. Π, 1 {0Υ ἃ ΡαΙ- 
1101 σας). Ια ἴπο Αροβίο υυῦθ 
ἐώρᾳ (ΟΥ̓ αἰώρᾳ) κενεμβατεύων 1 ἴπι υ]]8 

0989 0 οχἰβίης ἑθχῦ ΔεώΩΡΔΚΕΝΕΜ 

ΒΑΤΕΥΩΝ πιϊσ]ᾗυ ο οκρ]αϊπεά ρατί]γ 
Ὦ} απ αὐθεπιρύ {ο οοτγθοῦ ὑῃθ [ὉΠ] 
ἑώρᾳ ΙΠίΟ αἰώρᾳ ΟΥ ΟΟΠΥΘΙΒΘΙΥ, απά 
ραχ{]γ ὮΥ ιο ρετρ]οχ1ῦγ οὗ (γαπβοτΙΏο6ΓΒ 
πἩθη οοπ{γοηποᾶ γη η ριοῖ αππιβια] 
ποτᾶβ. ΤΗ18 τοαᾶίης λαά βαρσοβίεἆ 
1086ΙΓ {ο παρ Ἱπάερεπάαπϐγ πύποιό 
{86 Ἰσπιοπ]εάσο ναί, 5ο {αΥ α8 τοραγάβ 
ἴμο Ιαΐζεν ποτά, 1ὖ Ἠαᾶ Ῥοευ δηύϊοϊ- 
Ραΐοᾷ Ὦγ οἴ]ιοτς ἴῃ ἴ]ιο οοη]οοῦατο ἃ 
ἑώρα (ΟΥ ἃ ἑώρακεν) κενεμβατεύων. Τ19 
ΜΟΥ κενεμβατεῖν {ο γα] ον οπιρί]- 
11655,᾿ {ο (γειά Πο αἰτ᾽ απάἆ 50 πιείη- 
ΡΙοχ]οβ]1γ (Κο ἀεροβατεῖν, αἴθεροβα- 
τεῖν, αἰθερεμβατεῖν, οἵς.) “ 0ο Ιπάι]σο ἴῃ 
ταῖῃ βρεοπ]αὔΙοη»; 18 ποῦ αΏ ΠΠΟΟΠΗΙΠΟΠ 
ποτ. Ες 105 πιδίαρ]οτῖσοα] ΒΕΏΡΟ 68Ώ6- 
οα]]γ56ε Ρ] αὖ, 270Υ.Ρ.336 Ε οὕτως ἐρέμ- 
βετο κενεμβατοῦν καὶ σφαλλόμενον ὑπ᾽ 
ἀναρχίας τὸ μέγεθος αὐτῆς, Ραβ]]. ΟΡ. 
1. Ῥ. 135 τὸν νοῦν...µυρία πλανηθέντα 
καὶ πολλὰ κενεμβατήσαντα κ.τ.λ., 1. 1. 
Ῥ. 506 σοῦ δὲ μὴ κενεµβατείτω ὁ νοῦς, 
ΒΥΠΘΒ, ἄε ΓΠΦΟΠΟΠ. Ὁ. 156 οὔτε γὰρ κε- 
νεμβατοῦντας τοὺς λόγους ἐξήνεγκαν. 
Τουρ] (ιο ργοσῖβο {ΟΥΠΙ κενεμβατεύειν 
ἆοθβ ποί οσοσχ, γοῦ Ὁ 15 αποθ]θοθίοη- 
8016 ἵπ 1861. Έογ ἴ]ο οὔμον πγογᾶ 
ΝΠΙοΣ 1 Ἰαγο γεπίατοἆ ἴο βασσοςί, 
ἑώρᾳ ΟΥ αἰώρᾳ, 866 ῬΠΙ]0 ἄο Φογηπι. Π. 6 
(1. Ῥ. 665) ὑποτυφούμενος ὑπ αἲ- 
ώρας φρενῶν καὶ κενοῦ φυσήματος, ἴθ. 
ὃ 9 (ρ. 667) τὴν ἐπ’ αἰώρας φορουμέ- 
νην κενὴν δόξαν, Θοά εις ποπ, 
δ 36 (1, Ρ. 208) ὥσπερ ἐπ᾽ αἰώρας τι- 
νὸς ψευδοῦς καὶ ἀβεβαίου δόξης φορεῖ- 
σθαι κατὰ κενοῦ βαίνοντα. 116 
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το καὶ οὐ 

ἢγβὺ απά Ἰαϑῦ Ῥαββαρ 5 ΠΙΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ 
Ῥγθβοπί βἰγηκίησ ρατα]]εἰβ, ἃπα ΒΠΟΥ 
ΒΟΥ ϱ6ΥΠΙΩΠΟ {ο δῦ Ῥαπῦς ραρ]οοί 
ἄιορο 1άοας οἵ ΄βαβροηβίοη ος Ὀᾶ- 
Ἰαποῖης ἴῃ Όλο αγ) (ἐώρα ΟΥ αἰώρα) 
απά «ὑγοπαϊπσ ὑπ6 γοῖᾷ᾽ (κενεμβατεύειν) 
ποπ]ά Ῥο, 45 εχρτθδΣῖηπσ αὖ 9Π66 {1ο 
αρϊγϊθαα] Ῥτϊιάο απᾶ {πο οιΏρύϊηοΒΒ οἵ 
ἴλοβο βροοπ]α(ῖνο ΠΗΥΒ{ΙΟΒ; 5660 459 ἄο 
Φοπωπ. Ἡ. 2 (Ρ. 661) ) ἐμφαίνεται καὶ τὸ 
τῆς κενῆς δόξης, ἐφ᾽ ἣν, ὡς ἐφ᾽ ἅρμα, 
διὰ τὸ κοῦφον ἀναβαίνει, φυσώ- 

μενος καὶ μετέωρον ἠωρηκὼς ἑαυτόν. 

ΤῊ εαΏλίαπίϊνο, ἐώρα ΟΥ αἰώρα, ἰδ πιο 
ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘ5 οἵ {Πο Ιπβγαπιοηῦ [Ὁ 8885- 
Ῥοπάίπς, βοπιθίΊπιος οἳ {Π|6 ροβίψΐοη οἵ 
βιβροηβίοη. Τη {115 Ἰαϑὺ βθη8θ 16 ἆθ- 
βογῖῦ68 πο ροϊβίηςσ οἵ ἃ ίτὰ, 6 Ποαί- 
ἱπρ οἵ ἃ Ῥοαῦ οἩ ἴλμθ ναύθυβ, ιο Ὦα- 
Ἰαποῖης ΟΠ ἃ Τορθ, απά πο κο. Ἠοποο 
105 ϱΧΡΤΕΒΕΙΥΘΠΟΒΒ Ὑθη αβεά 38 ἃ Π10- 
{αΡΠΟΥ. 

Τη {πο τοσρἰνοᾶ ἰοχῦ ἃ πορα/Ιτο 18 
Ἰπβογίοά, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων. 
ΤΠς οἴνϑβ ἃ Υ6Υγ αἀθαιαίο 56η86 “ἦ7.- 
ἐγμαϊίηρ ἡηέο {ᾖοβδο ἐϊνέησϑ τοιοῦ, ᾖι6 
Λα8 ιοί 86θη)᾽; οὐ γὰρ εἶδεν ἀγγέλους, 
ΒΑΥ5 ΟΠΥΥΒΟΒίΟΠΙ, καὶ οὕτω διάκειται ὡς 
ἰδών : οοπαρ. πες. χΙΠ. 3 οὐαὶ τοῖς προ- 
φητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ 
καθόλου μὴ βλέπουσιν. Ῥαΐ, ὑποὰρἢ 
ὑπ6 ἀῑβιοπ]ϐγ 15. ὉΠπι8 ΟΥΘΥΟΟΠΙΘ, 018 
οαπποῦ ο τοσαγἀθοά ἃ8 ὑπ6 οπἱρῖπα] 
τοπᾶΊπς οἵ πὸ ὑθχῦ, πο Δα ΠΟΥ 168 
Βῃοσίηρ ὑμαῦ ὕΠ6 ποραῦγθ γγὰ8 8} α9θγ 
ΙΠΒΘΥΡΙΟΠ. 869 {πο ἀθίδομϑα ποΐθ οἨ 
γατ]οιβ τεαΙΠβΒ. 

Του ὑπ {ΟΥΠΙ ἑόρακεν, ΨΠΙΟἩ 18 Ρεῦ- 
ου βαρροτίθοά Ἠετθ ἴ]αη ἑώρακεν, 860 
ἴμο ποίθ οἩ ΠΠ. 1. 

εἰκῇ φυσιούμενος] ΄ οαϊιίψθιι{/εά αφ.) 
Τ]οϊν Ῥτοίοβείοπ οὗ Βα ΠΥ παρ ἃ 
οἶοκο {ον οχοθββῖνο Ῥτίάφ: [ἋὉ7, 38 
Βὺ Ῥαπ] 5808 οἰδογ]αγο (1 ΟὐΥ. νΙ, 
1), ἡ γνῶσις φυσιοῖ. Τὸ πιαΥ Ὦο ᾳ116Β- 
ἀϊοποα π]ιοίπθυ εἰκῇ β]ιοι]ᾶ Ῥο οοη- 
ποσίθὰ γη ιο Ρτεσσᾶΐπσ οὐ πο {ο]- 
Ἰοπίπς πποτᾶς. 165 αβια] Ροβῖθοη ἴῃ 
Βύ Ῥαπ], Ῥοίογο ὑπ ποτά π]ίοα 16 
ᾳπαΠβ6ς (Βοπι. κ. 4, 1 ΟΟΥ. χν. 2, 
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196 ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΒΑ, [Π1. 1ο 

κρατών τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σώμα διὰ τών ἀφών 

68]. ἵν. τι; ἴ]ειτο 15 απ εχοερύϊοπα] 
ΤΟΏΒΟΠ {ΟΥ {πε οχοερίοπα] ροβιύϊομ ἴῃ 
6]. ΠΠ. 4), Ροϊηΐβ {ο πο Ἰαζῦογ οοἹ- 
βΤιοῦίοη. 

τοῦ νοὸς κ.τ.λ.] “λαο ποπ οἱ ᾖῖ8 
Πεδ]ι, 1.6. απεη]σ]λιίεπεᾶ ὮΥ {με ϑριῦ; 
6ΟΠΗΡ. Ομ]. Υ111. 7 τὸ φρόνημα τῆς 
σαρκός. Τὺ ποιπ]ᾶ βοὴ ἴπαῦ Όλα 
ΑγΡοβί]ε 15 πεγε {αζίῖηςσ αρ 5οτπθ γγαἰο]- 
ποτά οὗ {πο {Τα {δασμει. ὮΤΠετ 
ἀοαβί]εβς Ῥοαβίεά ια ἴΠαγ πγοτο ᾱἷ- 
γοοθεᾷ ὑπὸ τοῦ νοός. Χ68, Ἠθ 4ΠΒΙΥΕΥΒ, 
Ῥαῦ 16 18 ὁ νοῦς τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ΟΟ1η- 
Ραχο μον. 11. 24, ὑοῦ ιο {ατουτῖίε 
Οποβύϊο Ῥομβέ γινώσκειν τὰ βαθέα 18 
ἑλαχαείοτίπεὰ Ὦγ ὑπ6 αἀάῑίοη οὗ τοῦ 
Σατανᾶ (εεο («αἰαίίαπα Ὁ. 298, ποῖο 3). 
Οοπιρ. Δαρδιςί. 6οπ/ κ. 67 ΄9πεπι 
ΙΠΥΘΗΊΥΕΠΙ ου Π16 γοοοποϊΠατεῦ 41013 
Απιρίεπάαπι ἨηημΙ Γι δα απηςθ]ος1 
Θὰ Ῥνοςϱῇ απαίραβ βαοταπηεη1ς ἢ 
Μα]ά οοπαπ{ος5 δὰ {ο γοῖτο, πθαιθ 
Ρ6χ 86 10805 γα]απίθ», βιοαῦ ααά[ο, 6εη- 
ἴαγοταπύ Ἰαθο οὖ ἱποιάεγαπό 1π ἀθλῖάς- 
παπα οαΓΙΟΡΑΥΙΠΑ σἰδίοπαπα οὖ ἀῑστϊ 
Παρί εαπύ Π]αβίοπῖρας. Ἐ]α οηἴπῃ 
6 ᾳπαογεβαπέ ἀοσίτῖπας {αδία, εἰς. 

19. οὐ κρατών] ΄7ιοΐ ᾿οίαϊηρ Τα5ί. 
ΤΠΙ8 18 ἔ]ιο τηοϑῦ 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΟΟΠΒ ΓΟΙῸΝ 
απὰ ΠιοαΠΙΠς ΟΕ κρατεῖν ἴῃ ἴιο ΝΘ 
Τοβίαπιεηί; 6.5. Ματ] γΠ. ὃ ἀφέντες 
τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων; ϱΟΙΠΡ. 0.8. 
Π, 4 εὗρον ὃν ἠγάπησεν ἡ Ψυχή µου, 
ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ ἀφῆκα αὐτόν. 

τὴν κεφαλήν] “ἐλ ἔεαά᾽ τϑραγάθα 
38 ἃ 1016, 80 ὑπαῦ ἃ Ρ6ΓΒΟΠ ἵδ αἱ οπος 
Βασσθείοᾶ, απἀ ἴιο το]αίίνο ης] 
{ο]]οπ5 ἰβ ππαβου]Ίπο, ἐξ οὗ; οοπιΡ. ἴῑιο 
ραγα]]ε] ραββ.ςο, Εγ)]Ι6». ἵν. 16 ὅς ἐστιν 
ἡ κεφαλή, Χριστὸς ἐξ οὗ πᾶν τὸ σώμα 
κτλ. ΤῈΘ βαρρ]σαθίοη απά σου Β ἢ] 
οἳ αησε]ς 15. ἃ βαυβθαθίοη οἳ ΙΠΓΘΓΙΟΥ 
ΠΙΘΙΗΡΘΥ5 ἔν ένο Ἠθας, πο 18. ο 
ΟΠΙΥ βοιτου οἵ βρἰγίύπα] 19 ἃ Πα 6ΠΘΥΡΥ. 
Βοο {πο Ἱπίγοάποῦίοη Ρ). 34, 76, 99 
864. 113 86. 

διὰ τῶν ἁφῶν κ.τ.λ. “ἐμγοιση, {ιο 
{ιωισίιγ 65 ατιᾶ ζἱφαπιοπίς.’ (1α16Π, ἤΘ 
ἀσβοπϊρίης ιο βἰγασίαγο οἵ 0ο πάπια 

Γγ4Ί1Θ, ΤΟΥ͂Θ ἴμαπ οποθ βρθοίΠος ἴἶα 
οἸεπιεπίς οἵ παπίοη ἃ8 ὑπο[ο]ά: πο 
Ῥοάγ οπες 165 οοπηρασίπεςς Ρατ] ἴο 
ἴμο αγἰσιζαξίοπι, Ῥατ {1 {ο ὑπ αἰίασᾖν- 
ῃιθηιΐ; 6.5. ΟΡ. τι. Ῥ. 734 (εᾶ. ΚΙ) 
ἔστι δὲ ὁ τρόπος τῆς συνθέσεως αὐτών 
διττὸς κατὰ γένος, ὁ μὲν ἕτερος κατὰ 
ἄρθρον, ὁ δὲ ἕτερος κατὰ σύμφυσιν. 
ΘΙ] Ιγ, ὑπουρ τ ἢ ἃ ΠΊΟΥΘ ΡΌΠΘΙΆΙ 
γϑίθυθῃηοθ, Αὐϊβύου]θ βρθᾶκβ οἵ πο 
Κἰηαβ οἳ ππίου, στ ΐο 1ο ἁαεοτίοες 
5 ἁφή “οοπίαοῦ᾽ πᾷ σύμφυσις 
ὁοο]ιαβίοπ” γοβρεο(ίταΙγ; {/είαγή. ἵν. 4 
(ρ.ΙοΙ4) διαφέρει δὲ σύμφυσις ἀφῆς' 
ἔνθα μὲν γὰρ οὐθὲν παρὰ τὴν ἁφὴν ἕτερον 
ἀνάγκη εἶναι, ἐν δὲ τοῖς συμπεφυκόσιν 
ἐστί τι ἓν τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοῖν ἃ ποιεῖ 
ἀντὶ τοῦ ἅπτεσθαι συµπεφυκέναι καὶ 
εἶναι ἕν κ.τ.λ., 95. 4ιιδο. ἵν. 6 (ρ. 
213) τούτοις ἁφή ἐστιν σύμφυσις δέ, 
ὅταν ἄμφω ἐνεργείᾳ ἕν γένωνται (6ΟΠ4Ρ. 
ἐδ. γ. 3, Ῥ. 227), “Μοίαρῆ. κ. 3 (ρ. 1ο71) 
ὅσα ἐστὶν ἁφῇ καὶ μὴ συμφύσει. Τ19 
χο]αίίοιπ οἵ οοπίσαοτΒ βατίασς5 απά 
πα οοπηθχίοη οἵ ἀἰΠενεπί ρατί5 {ο- 
δεί]λεν θοῦ εὐπισθατα] απΙύγ. ΤΗῖ5 
5810 ἀἰδίποδίοη αΡβοαΙ5 ἴῃ (πο Α- 
Ροβί]ε”5 Ἰαηραασο Ίθτο. Οοπίαοῦ απᾶ 
αίασππηοηπύ αγθ ἴ]ο ΡΥΙΠΠΣΣΥ 1άθαΒ ἴῃ 
ἁφαί απᾶ σύνδεσμοι 1θδρθςβἰγα]γ. 

ΟΕ {πο Ταπούϊοῃ οἳ ἁφή, “ οοπίαοί,) ἴῃ 
ΡΗΥΡΙΟΙΟΡΥ (περὶ ἁφῆς τῆς ἐν τοῖς φυσι- 
κοῖς) Αγίδίοῦ]ο 5ρθα]ς αὖ Βοπιθ Ἰθῃρῃ 
ἴῃ ΟΠ6 Ῥάββασε, ἄο «επ. δὲ (ο. Ἱ. 6 
(ρ. 322 8ᾳ.). Τὸ πιαγ 6 πιεηθῖοποᾶ, 
5 ΠΠαδίταῖησ δῦ Ῥαπ]Ἡ ἴπιασο, ὑπαῦ 
Απβίοῦ]ο ἴῃ {Π]β ραβδασο Ίαγβ στουί 
Β0Υ658 οἩη Π6 πιπίαα] Αγπιραίμγ απά 
Ππῃπεπορ οἵ {Π6 ρανῦς ἴῃ οοπηίαςῦ, ἆο- 
εοηρῖης ὑΠ θη} ἃ5 παθητικὰ καὶ ποιητικά 
ΑΠά 38 κινητικὰ καὶ κινητὰ ὑπ ἀλλήλων. 
Ἐ]βδοπ]ιοτο, π|κ δῦ Ρατ] Ἠογα, Ἡθ 15ος 
ἴμο Ρ]άτα] αἱ ἀφαί; ἄο «πείο 1. τι (ρ. 
280) τὸ ἄνευ φθορᾶς ὁτὲ μὲν ὃν ὁτὲ δὲ 
μὴ ὅν, οἷον τὰς ἀφ ά ς, ὅτι ἄνευ τοῦ φθεί- 
ρεσθαι πρότερον οὖσαι ὕστερον οὐκ εἰσίν, 
α6 ἄεπ. οἱ (017. Ἱ. ὃ (ρ. 326) οὔτε γὰρ 
κατὰ τὰς ἁφὰς ἐνδέχεται διιέναι διὰ 
τῶν διαφανῶν οὔτε διὰ τῶν πόρων, 10. 
δο(ρ. 327) εἰ γὰρ διακρίνεσθαι δύναται 
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καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγουμενον καὶ συνβιβαζόμενον 
κατὰ τὰς ἁφάς, ὥσπερ φασί τινες, κἂν 
μήπω ἢ διηρηµένον, ἔσται διηρημένον' 
δυνατὸν γὰρ διαιρεθῆναι : «οπαρ. [Ε]α6.] 
Απίοσςμ. Ῥ. 365 Α συνειλεγμένον τὰς 
ἁφὰς καὶ τῷ σώματι ῥωμαλέον. Τὺ 15 
ααἰΐθ οἶθαγ {γοΠ1 ὕμθϑθ Ῥαββασθς οὗ 
Αὐιβύου]θ, Πιογθ αδρεοία]1γ ἔγοπι {ια 
ἀῑδποδίοη οἵ ἅφαί απᾶ πόροι, πα αἱ 
ἀφαί 31θ ὑπὸ ]οἶπίηπρβ, Πο Ἱαποῦιγεβ. 
Ἠπεη αρρ]εά {ο ο Ἱπππαπ Ῥοᾶγ 
ὕιαγ νοι] Ὀ6 ]οϊπύβ) Ῥτονίάεά {ια 
πθ 15ο {ο ποτά αοοαγαὔῦεΙγ οἵ {πο τε- 
Ια0ϊοη5 Ῥούναση οοπσιοβ ΗΠΙΡ8, απᾶ 
ποῦ ἸΟΟΒΘΙΥ (α5 16 15 οἰ ὔθη αβοᾶ) οἵ [86 
ρατίςβ οἵ πο ΙΠΙΡ8 {Ποπιβε]γος ἴῃ {πο 
ποϊσηροιγποοά οἵ πο οοπίαοί. Η1ρ- 
Ῥοσγαΐθς Ἱπάθοά τιβθα ἁφαί ἃ5 ἃ ΡΙΙΥΡΙΟ- 
]οσ]σα] δν ἵπ ἃ ἀϊβοτεπί β6Π506, 6Πι- 
ΡΙογίης 16 48 ἃ ΒΥΠΟΠΥΠΙΘ ΓΟΥ ἄμματα 
1.6. ἴμπο [αβοίοσ] ο πηαδο]θς (566 (αἶαη 
Ο». χιχ. ρ. 87), Ῥαΐ ὑΠῖβ 15ο πας απο 
οχεορίίοπα] ἀπά ΟΠ Ὠαγο πο Ῥ]ασς 
πεγθ. ΈΤΠβ8 αἱ ἆφαί η] Ὦο αἰπιοδί ἃ 
ΒΥΠΟΠΥΠΙΘ {0Υ τὰ ἄρθρα, ἀϊβοτίπς ἨοΥ- 
6Υ6Υ (1) α» Ῥεΐηπσ 1ΠΟΥΘ 146 απά 60ΠΙ- 
Ῥτομεπείνο, απᾶ (2) 48 ποῦ οπιρ]μακϊχῖης 
80 βίγοπσΙγ ιο αἄαρίαίοι οἵ {ιο 
οοπσιοιβ Ραγῦς. 
ΤῊ οοπβιάεγαὔίοης ]α8ῦ πγσεᾷ 866ΠΙ 

ἀεοϊβίνο α5 ο ιο πιοαπῖησ οἵ ο 
πγογά. Βοπ1θ οπιϊπαεπὺ πιοᾶστη ογ]]οβ 
Ἠοπεγον αχρ]αίπ αἱ ἁφαί ἴο Ῥο ΄ἴλο 
ΒΟΠΒΟΡ,᾽ {ο]]ονήπσ ΤΠοοάοτεί οη Βρ]6ς. 
ἵν. τό ἁφὴν δὲ τὴν αἴσθησιν προσηγό- 
ρευσεν, ἐπειδὴ καὶ αὕτη µία τῶν πέντε 
αἰσθήσεων, καὶ ἀπὸ τοῦ µέρους τὸ πᾶν 
ὠνόμασε. δῦ ΟΜΥγεοβίοπι δα 16 {να 
αγ ὕο {1:15 Ιπὑετργοαία{ίοῃ, ἔ]ιοασ]ι Πῖς 
Ίαηριασς 18 1655 οχρ]οῖῦ Παπ ΊΤῃοο- 
ἀοτοῦβ. ΤῸ Απο α πιθαπίπο Ίου- 
6Υ6Υ {ιθγο 816 [αἱα] ορ]εοῦίοης, (1) 
ΤΠϊ8 βθη80 οἵ ἁφή 15 ΠΙΙοΙγ ππβαρ- 
Ροτζαά. Τὸ 15 ἔσθ ὑπαῦ {οποῇ 1168 αὖ 
ὑπ6 τοοῦ οἱ 411] βοηβαύίοηβ, απά ὑπαὶ 
{π18 {αοῦ πας τοροσπ]ςεᾶ ὮΥ αποϊοπέ 
ΡΙγ5Ιο]ορῖςύ:: 6.5. Απκζοῦ,. ο πι. 
1. 13 (Ρ. 435) ἄνευ μὲν γὰρ ἁφῆς οὐδε- 
μίαν ἐνδέχεται ἄλλην αἴσθησιν ἔχειν. Βαὺ 
Ἠετο ὕΠ6 οοπποθχίοη ϱ6Π8;: απά απ]6βς 
ΏΙΟΥΟ οοσεπί οΧαπαΡΙ6Ρ ποὺ Ἠϊποτίο α- 

ἀποσᾷ αγο {οτί]οοπιίης, νο 1γθ ]αβϊβοὰ 
ἴῃ βαγίπσ ἐ]λαῦ αἱ ἁφαί σου] Το ΠΠΟΥΟ 
Ῥο πβεᾷ {ΟΥ αἱ αἰσθήσεις, ὕλαι ἴῃ 
Ἐπς]ΙΒΗ “ὑπὸ {οπο]ιοβ δου] Ὦο ἐαίκοτ 
5 ἃ ΒΥΠΟΗΥΤΩΘ ΤΟΥ «ιο Βθη5685.᾽ (2) Τ]ο 
ἵπασο ποπ]ά Ῥο βογίοπΒ]γ πιαγγοά ὮΥ 
500) ἃ πιθαπίηρ. ΤῊ ἁφαί απᾶ σύν- 
δεσµοι ποπ]ά πο Ίοπσο; Ὦο απ οχ- 
Παπβύϊνο ἀαβογρίίοι οἱ ἐμπο οἰοιποηές 
οὗ απίο ἴῃ ὑπ απαζοηιίσα] βἰγαοξιτο : 
Όιο εοπ]αποβίοη οὗ ὑπίπρβ 850 ΙΠοοῃ- 
8ταοιςδ ππάθυ ιο γίποι]ατα οἵ {πὸ 
ΒαΠ16 αγί]ε]ο απἆ Ργεροβίδίοη, διὰ τῶν 
ἀφών καὶ συνδέσμων, ποι]ᾶ Ὦο πη- 
παύατα]: απᾶ ἴμπο Ἱπθγαδίοη οἱ {ο 
ΒΘΗ568᾽ γγοπ]ά Ῥο οαὖ οἱ ρ]ασθ, λογο 
Όιο τοβα]6 εροοϊβεᾶ 18 ο ΒΌΡΡΙΥ οἵ 
ηοΠΙΒΗΠΙΘΗὕ (ἐπιχορηγούμενον) απᾶ {Π6 
οοπιρασΒῖηπα οἱ νο Ῥαχί5 (συνβιβαξό- 
μενον). (3) ΔΙ {π6 ο]άθλῖ γογβίοη», ἔ]ιο 
Μαθπ, Όλο Ἁγτίας, απᾶ ὑπ6 Μεπιρη]εο, 
οχρ]αίη 16 οἴποτγγβθ, 5ο 48 ἴο το[αι ἴῃ 
ΒΟΙΗΘ ἵπαΥ {ἴο πο οοηπεχίοη οὗ {πο 
Ρα}05 οἵ ο Ῥοάγ; 6.5. ἵη ἴμο ΟΙά 
Πατ 16 18 τοπᾶφγοᾶ 216115 Ἠσοτο απᾶ 
2τωπσίιώ-α ἵπ ἘΡ]Θ. ἵν. 16. 

συνδέσμων] ΄θαπιᾶς,ζἱφαηιοπίς. ΤῊ 
γαρ] σύνδεσμος, Η]κθ ἔ]ιο ΠΡ 5}. ὁ Ιίσα- 
πιθηί,᾿ ΠαβασθηοΓα] απ αβροοῖα] 56η86. 
Τη 1ἱβσεπογα] απά οοπιργ6Ώοθηβίνθ θα η- 
ἵπρ 10 ἀοποίθἈ αΠΥ οἵ ὑπ 6 οοπηθοξίησ 
Ῥαπάβ ΒΟ} εἴταρ ιο Ῥοάγ ἰοσείμον, 
ΒΌΟΙ) 38 ἨΙΙβοΙ65 οἵ θεπάοπς ος ]ϊσα- 
Ώιθη{5 ΡΥΟΡΟΤΊΥ 80 οα]]6ᾶ; ἴῃ 105 αροσία] 
απᾶ τοβίγ]εύοά τι86 10 15. ἃ «Ισαπιοηί ) 
ἴῃ {Πο ὑοομπίσα] 56η86; οοπιρ. ἄα]θι 
Ο». τν. Ῥ. 369 σύνδεσμος γάρ ἐστιν, ὁ 
γοῦν ἰδίως, οὐ κοινῶς ὀνομαζόμενος, σῶ- 
μα νευρῶδες ἐξ ὀστοῦ μὲν ὁρμώμενον 
πάντως διαπεφυκὸς δὲ ἢ εἰς ὀστοῦν ἢ εἰς 
μῦν. Οἱ Ώιο σύνδεσμοι οΥ Ισαπιοηίς 
ΡΥΟΡΟΤΙΥ 80 οα]]οά ΟἍ]6 πη ἀθβουῖθοβ αὖ 
ΙεησῦΏ {1ο ΒΘ νυ θυ] ΓαποίοηΒ απᾶ 11868, 
πΊΟΥΘ οβρεοἶα]]σ α5 ΡΙπά(πο απἆ Πο]άϊπςο 
ἰοφείμογ {Ίο διαρθρώσεις; Ο. τ. 236, 
π. 268, 739, ΤΠ. 149, ΙΤ. 2, αἵο., 6ΟΠΙΡ. 
Τίμα. Τοςγ. ἄο 4. ἠιωιᾶ. Ῥ. 557 συν- 
δέσµοις ποττὰν κίνασιν τοῖς νεύροις 
συνᾶψε τὰ ἄρθρα (ΟΡριιρο. 27ΥΛιοί. εἶο. 
θα. (410). [π οας θεχί Ἱπάθαᾶ συν- 
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δεσμοι τησϑὺ 6 {αΚκεπ ἴῃ 105 6ΟΠΙΡΓΘ- 
Ἠεηβίνα 56η56; θαὺ πο τε]αίῖοπ οὗ {Πο 
ἁφαί ἴο ἴλο σύνδεσμοι ἵπ δῦ Ῥαα] 501} 
Γ6ΠΙΙΠΒ {ἨΠθ 58Π16 85 ὑπαῦ οἵ {πθ διαρ- 
θρώσεις ἴο ἴ]ιθ σύνδεσμοι ἴῃ (α]εη. 

ἐπιχορηγούμενον κ.τ.λ.] Τ]ιο ἔπτο ἔαπς- 
Ποπβ Ῥετί{ογηιεᾶ Ὦγ ὑπ6 ἁφαί απᾶ σύν- 
δεσµοι α1θ ἤγδέ ἴῃ: 5αρρΙγ οὗ παϊτ]- 
πιθηύ οἷο. (ἐπιχορηγούμενον), απᾶ 86- 
σοπᾶἴ ιο οοπιραςίης οἵ ιο ἤαπιο 
(συνβιβαζόμενον). ἵηπ οἴμεγ νοτάς 
ἴλεγ ατα {πο οοιηπηππ]σαίοη οἵ [Π{8 
απὰ ΕΠΕΙΦΥ, δηα {Π6 Ῥτοβεγναῦίοη οἵ 
απΙϐγ ἃπα ογἀςγ. ΤῊ δοαγςσο οἵ αἲἱ (ἐξ 
οὗ) 15 Ον] ἨΗϊπιβε][ ιο Ἠοθαά: Ῥας 
Όλο ο/ιαππιεῖς οἵ οοπιππαπΙσαϐΙοη (διὰ 
τῶν κ.τ.λ.) 419 {πο ἀϊπετεπό ΠΠΕΠΙΡΕΥΣ 
οὗ Ηἰ5 Ροάγ, ἵη {λαίγ τε]αζῖοη οπ6 {9 
αΠΟΙΙΕΥ. ΕΥ ἐπιχορηγούμενον ΄Ῥουπί]- 
[ΠΥ {αγη]δηος) 5εο {πο ποίθ οπ «αι. 
1]. 5. Βοπιον]λας βἰπ]ατ]ν Ατιβίοί]ο 
ΒΡΘαΚ5 οἵ σώμα κάλλιστα πεφυκὸς καὶ 
κεχορηγημένον, ῬΟΙ ἵν Ἡ (Ρ. 1288). 

ΕῸΥ ϱΧΑΠΙΡΙΘΒ οὗ χορηγία αρρ]ϊοᾶ {ο 
Γαπούϊομβ οἵ ἴπο ΏοάΙγ ΟΥ54ΠΒ, 566 
6α]εῃ. ΟΡ. πι. ϱ. 617 ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς 
χορηγίᾳ ψυχρᾶς ποιότητος, Λ]εχ. Φγοθί. 
1. δΙ τὸ πλεῖστον τῆς τροφῆς ἐξυδαρού- 
μενον χορηγεῖται πρὸς γένεσιν τοῦ πά- 
θους. ΒῸΪ συνβιβαζόµενον, :]οϊπεςα ἰο- 
δεί]εν, οοπιρασίεᾶ,) 566 λα ποίο ΟΠ 
Ἡ, 2. Τη ο ρατα]]αὶ ραββασο, ΕΡ]ιο». 
Ἱν. 16, Ο5 ρατί οἵ {πο Ίπασο 18 ΠΊΟΥΘ 
ἀἰδαάποί]ψ επαρ]λαδίζεᾷ, συναρμολογούμε- 
νον καὶ συνβιβαζόµενον. ΤῊΘ ἀϊῄογοπος 
οοΥγαβΡοπ8 {ο ιο ἀῑβετεπίύ αἴπῃδ οὗ 
ο ὕνγο ορϊδί]θ. Ίτπ {πο Οοἱοβείαῃ 
Ἰουύου {πο νῖίαΙ εοππεχῖοηπ τα {Π| 6 
Ἠοαά 18 ἴ]ο πιαῖη {πσπιο; ἴῃ ἴ]ο 
Ἠρ]ιθβῖαη, (]θιιπΙϐγ ἴῃ ἀῑγεγείῦγ απ]οης 
{νο ΠΙΕΠΙΡ6ΥΒ. 

αὔξει τὴν αὔξησιν κ.τ.λ.] ΒΥ ἴ]ο ὑνο- 
{ο]ά ππθαἩς οἵ οοπίαοῦ απά αἰίας]- 
πηθηῦ πα] θη μὰ 8 Ώθεπ ἀἱῆαδεᾶά πα 
βύσαοῦαγαι απΙγ Ἰαδ Ῥθεῃ αὐὐαϊποα, 
Ῥα0 ιορο αγθ ποῦ {Π6 π]Ηπιαίο ταβα] 6: 
[Π6ῪΥ αγθ ΟΠΙΥ Ιπζεγπιθαἶαίο ΡΓΟΟΘΞΒΕΒ; 
ιο οπἆ 15 σγοιοίἠ. Όοπιρ. Αποί, 
Μοίαρῆ. ἵν.4(Ρ.ΙΟΙ4) αὔξησιν ἔχει δ᾽ 
΄ ΄ - ασ ΔΝ ’ 

ἑτέρου τῷ ἅπτεσθαι καὶ συµπεφυκέ- 

ναι...διαφέρει δὲ σύμφυσις ἁφῆς, Ὑετθ 
γονῇ 15 αὐ]ρα{θᾶ {ο {Π6 βαπιθ Όπο 
ΡΗψΣἱο]ορῖσα] οοπ16ΙοΏ α8 Ἡθγα, 

τοῦ Θεοῦ] 1.6. “το ρατίακος οὗ 
οά, Πο Ῥε]οηπσς {ο ἄοᾶ, νησι 
ηα5 108 αΌοᾶςο ἴῃ ἄοάὀ Τ]ας ἔα Ηπῖία 
15 ἐγα]γσ απῖθεα πι πο Ιππία: {Π6 
επά πος {πο {αΐκδο {εασϊθτβ βἴίχοτθ 
ἴῃ γαῖη {ο ϱοπΊρα5ς 15 αἰίαϊποᾶ; {Π6 
(.0οβΡο] νἱπαϊοαΐθβ 1986] αξ ο ἔχτιθ 
ὑποεαπίμτορίδηι, α[ζ6γ γγἨῖοἩ {πΠ6 Ἠπιαη 
Πεατό 15 τεατγηῖης απά {πο ἹπππιαἨ Ἱπ- 
ὑε]]εού 15 {αοε]ϊπςσ. 6ο 4Άογε, Ρ. 115 
5α. ὙΠ {15 οοπο]αβίοη οἵ {ιο 5ε- 
ἴοπορ ἐοηἰγαδύ ἴῃο Ῥρατα]]εὶ ραββασο 
Ἐρῃο». ἰν. 16 τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος 
ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν 
ἀγάπῃ, ἈΠ6τθ ἃραίη ὑμ6 ἀϊβοτοπί 
οηάἵηπσε ατγο ἀθίεγιπ]πθᾶ Ὦγ {Π6 αἴξ. 
{εγοπῦ πιοίῖνθΒ οἵ {ο ὕπνο ερὶβί]ε. 

ΤῊΘ ἀῑδεονοτίες οὗ πιοάετη Ργαῖ- 
οἱοσγ Ἰανα ἱπγοείεά ἴπο Αγροβί]θς 
Ἰαησιασο τε! {αχ στεαίεγ ἀἰδεπείπεςς 
ἃ Πα ἴογοθ ἴπαι 15 ΟΠ Ἠαγο ΜΟΥ ἔο 
Ἠἱ8 οὐ οοπΡΘΙΗΡΟΤΑΥΙ65. ΑΠΥ͂ 6ΧΡΟ- 
ἰήοι οἵ πο πετνοιβΒ ΑΥΒί6ΠΙ ΠΙΟΤῸ 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ τεαςς ΠΚΘ ἃ οοπαππεη{αΥΥ ΟΝ 
8 ππασο οὗ [Π6 γϑ]αὔϊοπβ Ὁ θύνγθθη πο 
Ροᾶγ ἃπὰ {ιο Ἠεαά. Αὖὐ 6υ6τγ ἵπτη 
πθ πιθοῦ γη ΒΟΠ16 ΘΒ ἢ Παβίταδίον 
τ ἢ Κἰπ 4165 Ὁ τι ἃ Ποοᾶ οἵ Η5]ηί. 
Τ]ο γο]δίοπ. οοτητηπηϊοαύθα Γγοπι {ἢ 6 
Ὀγαΐῃ {90 {Π6 ᾿πλῦ5, {πο βθηβαύοηβ οἵ 
ὑΠ6 οχἰγεπα](ίας ὑθθουαρ θα Ὀασ]ς ἴο 
ο Ὀταῖη, ὑπ6 αὐβο]αίο πιπύπα] ΑΥΠ- 
Ρα{1γ Ὀοεύπεει {πο Ἰεαᾶ απά ἴλπο 
ΠΙΘΠΙΡΟΥΑ, ὕΠ6 Ἰπςαπίαπεοις Ῥραγα]ΥδίΒ 
οηριίηπσ ὁπ. πο ἱπθεγγαρίίοἨη οἵ ο0Ἱ- 
ΕπαΙζγ, 411 ὕμθβθ αἀᾶ ἴο {πο οοπι- 
Ρ]είθπθΒδε απᾶ {ο οἵ πο Ίπιασο. Επ 
θλο {οΠοπίπσ ραδβασος π]] ΒΠΟΥ ΠΟῪ 
ογαη αποϊεπύ βοϊθοηθίῃο 5ροοιπ]αξίοη νὰ 
{οο]]ης ἴδοι. {λοβδε ΡΗγΡΙο]οσίσα] ὑγαῦὴς 
πἨ]ο] {Πο Ίπιασο ΙΠΥοΙνθΘΑ; Ἠίϊρροογ. 
ὧδ Πογῦ. Φασγ. Ρ. 399 (εᾱ. Ε.9656) κατὰ 
ταῦτα νομίζω τὸν ἐγκέφαλον δύναμιν 
πλείστην ἔχειν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ...οἱ δὲ 
ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ οὔατα καὶ ἡ γλὠσσα 
καὶ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες, οἷα ἂν ὁ ἐγκέ- 
φαλος γινώσκῃ, τοιαῦτα ὑπηρετοῦσι... 
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ἐς δὲ τὴν σύνεσιν ὁ ἐγκέφαλος ἐστὶν ὁ 
διαγγέλλων...διότι φημὶ τὸν ἐγκέφαλον 
εἶναι τὸν ἑρμηνεύοντα τὴν σύνεσιν, αἱ δὲ 
φρένες ἄλλως ὄνομα ἔχουσι τῇ τύχη 
κεκτηµένον...λέγουσι δέ τινες ὡς φρονέ- 
ομεν τῇ καρδίῃ καὶ τὸ ἀνιώμενον τοῦτο 
ἐστι καὶ τὸ φροντίζον᾽ τὸ δὲ οὐχ οὕτως 
ἔχει.. τῆς..«φρονήσιος οὐδετέρῳ μέτεσ- 
τιν ἀλλὰ πάντων τουτέων ὁ ἐγκέφαλος 
αἴτιός ἐστιν...πρώτος αἰσθάνεται ὁ ἐγ- 
κέφαλος τῶν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων 
(πἨενθ {πο ἴΠεογγ 18. πιῖχεά πρ γα 
ΒΟΠΙ6 ουτγίοας Ῥηγείο]ορῖσοαὶ βρεοι]α- 
Ώοπϐ), αἱεη, ΟΡ. τ. 235 αὐτὸς δὲ ὁ 
ἐγκέφαλος ὅτι μὲν ἀρχὴ τοῖς νεύροις 
ἅπασι τῆς δυνάμεώς ἐστιν, ἐναργῶς 
ἐμάθομεν.. πότερον δὲ ὡς αὐτὸς τοῖς 
νεύροις, οὕτω ἐκείνῳ πάλιν ἕτερόν τι 
μόριον ἐπιπέμπει, ἢ πηγή τις αὐτῶν 
ἐστίν, ἔτ᾽ ἄδηλον, {0. ΤΥ. Ῥ. 11 ἀρχὴ μὲν 
γὰρ αὐτῶν (1.0. τῶν νεύρων) ὁ ἐγκέφαλός 
ἐστι, καὶ τὰ πάθη εἰς αὐτὸν φέρει, οἷον 
εἰς ἄρουράν τινα τῆς λογιστικῆς Ψυχῆς" 
ἔκφυσις δ᾽ ἐντεῦθεν, οἷον πρέμνου τινὸς 
εἰς δένδρον ἀνήκοντος μέγα, ὃ νωτιαῖός 
ἐστι μυελὸς...σύµπαν δ᾽ οὕτω τὸ σῶμα 
μεταλαμβάνει δι’ αὐτῶν πρώτης μὲν καὶ 
μάλιστα κινήσεως, ἐπὶ ταύτῃ δ᾽ αἰσθή- 
σεως, ΧΙΥ. Ρ. 313 αὕτη γὰρ (1.6. ἡ 
κεφαλή) καθάπερ τις ἀκρόπολίς ἐστι τοῦ 
σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγ- 
καιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητή- 
ριον. Ρ]αῦο πᾶ πιαᾶςθ {ιο πραᾶᾷ ὕ]ο 
οεηίγα] οὐρθῃ οὗ {Π6 τθαδοη (7 Ἴηι. 69 
86.: 8566 (τοῦθς Φίωϊο πτ. Ρῃ. 272, 
287, Αγδίοίίο τι. ϱ. 179 84.), Ἡ ἵπ- 

. 4664 {1ο βρεοπ]αξίοπ5 οἵ {πὸ ΤΊμηδοιιβ 
πΙΑΥ Ῥο τερατᾶςᾶ ας σἰνίπσ 5 ΒΟΥ ΪΟΙΙΒ 
Ρ]γβἰο]οσίσα] νίενς; θαῦ Ίο Ἰαά ροβίι- 
Ἰαῦεᾷ οὔλογ οθηΐγθβ οὔ ἴ]ο οπιοβίοπ5 
απιά πὸ αρροίίζ6Β, ἐπ παχὺ απά {ο 
αράοπποπ. Απίρίοί]α, νυ} 116 τὶσ]{]γ το- 
{αβΐπς ο Ἰοσα]ΐβο ιο τηῖπά ας πηϊπᾶ, 
Ἠαά ἴακοιπ α τεχοσγαᾶο 5ἴερ ΡΙΥΒΙο- 
Ἰοβίσβ]]γ, πεη ἢ ἰχαπρ[οιτοά {ο 
εεπίχο οὗ 6οπβαδίοη ΕΓΟΠΙ ὑΠ6 Ὀγαῖη {ο 
ὕιο Ἠεαχί; 6.5. ο Ταγί. Απιηι. Ἡ. τὸ 
(ρ. 656). ἄαίεπ, οπἰθοϊπῖπς ἰδ Ῥχο- 
46ΟΘΒΒΟΥΒ, βα75 οἵ Αγιβίοίζ]θ δῆλός ἐστι 
κατεγνωκὼς μὲν αὐτοῦ (1.6. τοῦ ἐγκεφά- 

λου) τελέαν ἀχρηστίαν, φανερῶς δ᾽ ὁμο- 
λογεῖν αἰδούμενος (Ο». τιτ. Ὁ. 625). Ίο 
ϑύοοβ πουγθνον (Ζήνων καὶ Χρύσιππος 
ἅμα τῷ σφετέρῳ χορῷ παντί) ΨΥΘΥΘ ΘΥΘΙ 
ΌΥΒΘ ο οπάςγΒ ; απά ἴῃ ταρ]γ {ο ὑΠ6 1} 
ΠΟΙ ΘΒΡΘΟΐΔΠ]Υ δ] θη οἱδογιογο ἁἷδ- 
615865 ὑπ απθϑύϊοη πότερον ἐγκέφαλος 
ἢ καρδία τὴν ἀρχὴν ἔχει, ΟΡ. ν. Ρ. 213 
84. Ῥεατῖπς ἵπ τηϊηα αἲ] {Π|15 ἀῑνογβίῦγ 
Οἵ ορίπίοη αΠιοης αποϊθηῦ ϱ]ιγ5ο]οσίᾳί», 
πο οαηποῦ [81] {ο Ῥε βίγαοῖς ἵπ {Π6 
ἰοχί ποῦ οΠΙΥ ψΙζ (πο οοττοσῦησςς οὗ 
0ο Ίπασο αὐ 4150 νυ τ με Ργοργ]αί} 
οὗ πο {θγπιβ; απᾶ πθ ατο {ογοΙῦ]γ 
τοι "θα Παῦ απποης ἴῑο ΑΡροβί]θ3 
πιοβύ ΙπΙπ]αίο οοπηραΠΙΟΠΕ αὖ 015 πιο 
Ψ/88 0Π06 ποπ ο 6815 πο Ῥε]υγοά 
ΡΗΥΡΙοΙα” (ἰν. 14). 

20--23. “Ύοα ἀῑθά σι ΟἨτιβίέ {ο 
σοι οἷα 16, ΑἸ] πιππάαπο το]αίοπς 
Ἠαγο οραςθᾷ [Ὁ γοι. ΠΥ ἔπεῃπ ἆο 
γος--γοι 0 ΊἸαγο αὐ αϊηθα γοῦν 
αρἰτίσια] τηϑηῃοοα-- εαρης 501} {ο 
Ὁ ταάΙππεηίαγγ ἀἰβοῖρ]πε οἵ ΟΕ Πα σὴ ἢ 
ΥΨΗΥ ἀο γου---γοῦι ΤΟ 806 οἰ ίΖθῃβ οὗ 
ὨΘΩΥΘΙ--- Ὁ γοιτ ΠΘΟΚΒ ἴθ. ἴο 
ἴῃο γταΠΗΥ οὗ τηδύθυ ἃ] ογάΙπαΠςΘΒ, 48 
ὑπουρὴ τοι νογο 501 Πνίπρ ἴῃ ιο 
ποτ] ἢ 1ὖ 18 ἐ]ιο ΒαΠ1ο οἷά ΒΌΟΥΥ αθαῖη : 
{Π6 Β4Π1θ τοιπά οἵ αγά, πιεαπίηρ]θ»ς, 
γοχαύϊουβ ΡγοβΙρΙ6ΙοηΒ, ΄ Ηαπα]αο ποὺ; 
Ταδίο πού, ΄Τοπομ ποὺ. ὙἨγαῦ {οἳ1γ! 
ΒΘ αἰ] {μαδο ὑμίπηρβ--- ἢ 656 πιθαίς 
απά αὐ πη ΚΒ απὀἆ ὑΠ6 Ἰκο--αγο εατύΠῃ]γ, 
Ῥετίβμαβ]ο, πιο! αΠνία] απ απίπῃ- 
Ροτίαπ6! ΈΤΠ6γ ατα δε, απᾶ Όπεγα 
15. απ οπᾷ οἵ παπι. μαί 15 {Η15, ραύ 
{ο ται ἀἆοππ ΠΡΟΣ γοπτβεΙνθΒ {πο 
ἀαπαποϊαίῖοης αὐθετοά Ὁ. ὑπ6 Ρτορ]ιοῦ 
οὗ οα ἢ Ὑπαῦ 15 018 Ὀπὺ ο αραπάον 
αοαβ ποτά [ὉΓ Ργοεοςρίβ ΒΟ 8.0 
1ββιιθα ὮΥ Παπά δα ΠοΥ Ὁ απά Ἱποι]- 
οαὐθα ὈΥ Ὠυμηδη {θασ]μετς ἡ ΑΙ βοῇ 
ὑπ]ηρ8 Ἠαγο α 5πον οὗ πΙδάοπᾳ, Γ σγαπ, 
Έμοθγο 185. απ οβιαίοιβ ραγαᾶο οἵ το- 
Πσ]ρας ἀεγοίοῃ, αη εαςεγ αβοείαίίου 
οὗ Πατ] 1 ; ὑΠ6 16 15 ἃ Βὔθτη αβοοῖῖο 
τίσουν, πνη]ο]ι Π]-ὑγθαῦβ ιο Ῥοάγ : Ὀπὺ 
μϑιθ ἶ5 πούμίηρ' Οἵ απγ τοα] τα]αο 
{ο ο]οοῖς Ππάπ]σεποε οὗ {πο Πορ]. 
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δογµατίζεσθε; “Μὴ ἅψη 

2ο. Ἐτοπι ὑπ6 {]μεο]ορῖσοα] ἐαποίς οὗ 
ἴλο {4189 {εασποτβ πΠ6 ΑΡοξί]ο ὑπ γ18 
{ο ιο οἰ]μίσα]---ἔγοπι ἔπο οΏ]θοίς οὗ 
{πο ππογβΗΙρ {ο {ῃ6 Ῥρηποῖρ]ος οἵ 
{πον οοπἀποῦ. ΤΠο Ῥαρᾶκιι ἱπίο 
ΟἨτ]ςί, Ἡο α1στος, ἶς ἀθαί]ι {ο ἴ]εα 
ποτά. Πο ΟἨμτίβάαπ Ίαδ Ῥραςςεά 
ΑΊΥΑΥ {0 αποί]αγ ΑΡΠεΓΘ οἳ εχϊδίεηοθ. 
Μαπάαπε ογάΙπαποθΒ πᾶν οθαξεᾶ {ο 
Ἠαγο απ7 τα]πο {οΥ Ηϊπι, Ῥεοααςο Ἠ]8 
πηππάαπθ Ἠ{ο Ἠα5 επἀεά. ΤΟΥ Ῥε- 
Ίοπο {ο ἴ]ιο οαίεσοτγ οὗ {Πο ρετῖκμαβ]α; 
Ἀθ Ίιας Όδεηῃ {ταπε]αζεὰ {ο πα τεςίοη 
οὗ {π6 οἴογπα]. Πέ 15 {πεγείογο ἃ ἀεπῖα] 
οὗ 5 ΟἨτΙβζ]απΙϐγ {ο 5αΏ]εοί ΠήπιβοιΕ 
ασαῖπ {ο ὑπο ῖν ΨΤΑΠΗΥ, {ο ταῦπγη ΟΠῸΘ 
ΏΙΟΥΘ {ο {ιο ἀἁοπ]πίοη οἵ {πο ποτ]ἀ. 
Βοο αραῖη ἴ]ο ποῦθ οἨ ΠΠ. 1. 

εἰ ἀπεθάνετε] ΄{ γε αἰθα, θη γα 
πογο Ῥαρθίπαα Ιπίο Ομτὶκῦ. Έοτ {18 
οοπποχίοη Ῥούποσπ Ὀαρύϊβηι πα ἀθαξ]λ 
566 ἴ]ιο ποίθς οπ Ἡ. 11, Π. 3. ΤῊΪΒ 
ἄρα μὰ ππαΠΥ αβρεοῖίς ἵπ δῦ Ῥατ]5 
ἰοασλίης. Τὺ 15 ποὺ οπ]γ ἃ ἁγίπο τοϊέλ 
ΟΙ]ςέ, 2 Τίηι. 1. 11 εἰ γὰρ συναπεθά- 
νομεν ; Ὀαὺ 10 15 4180 ἃ ἀἁγίηρ {ο ο /Γοηο 
Βοῃηθπρ, ΤῊΪΒ 15 βοπιείίπ]ο5 ΤΘΡΙΘ- 
βοπἰθά α 58ἴ7,, Ὦνοπι. ΥΙ. 2 οἵτινες ἀπεθά- 
νομεν τῇ ἁμαρτίᾳ (60ΠΙΡ. ΥΥ͂. 7, 8); 
ΒΟ Οὐ  Π]685 88 867. 2 005. ν. 14, 15 ἄρα οἱ 
πάντες ἀπέθανον.. ἵνα οἳ ζῶντες μηκέτι 
ἑαυτοῖς ζῶσιν; ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΣ ας {Π6 ατο, 
Βομ. ΥΠ. 6 κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νό- 
μου ἀποθανόντες, απ]. 11. 19 διὰ νόμου 
νόμῳ ἀπέθανον ; ΒΟΙΠΘΙΙΠΙΕΡ 501] πιογθ 
πΙᾶςε]γ 848 ἔλο ερογζᾶ, τερατάεά α5 {80 
βΡηονο οὗ 811 πιαϊονία] τα]ο» πα αἲ 
ΠΠΙΠάαΠο Ιπίθγθρίϐ, 5ο Ἠθγθ απᾶά 11]. 3 
ἀπεθάνετε γάρ. ἴῃ 81] «3865 δῦ Ρα] 
1865 ἴπο αοτίβῦ ἀπέθανον, Ἠ6γες ἴμο 
Ῥογ/εοῦ τέθνηκα ; Του Ἠθ Ιδ]θ8 {ο ϱΠ]- 
Ρμαβίπο ὑπ οπο αἈδο]αίο ογ δὲ, γῇ 0 ἢ 
να πιατ]|κοά ὮΥ {πο εἸλαπςο οἱ Ομ ηΡ68. 
ΊΠῃοπ ιο αοτ]αὲ 15 πγαπίεᾶ, ἴ]ιο οΟΠΙ- 
Ῥουπά γεγῦ ἀποθνήσκειν 8 αβοᾷ; γε 
ιο Ῥου/αοῦ, {Π6 5ἴπιρ]ο ΥογΏ θνήσκειν ; 
βοο Βιίπιαππ πδ σγαπιπι. ὃ 114. 
π]ης τα]ο Ἠο]άς τπίγογβαΙΙγ ἴῃ ἴο 
ἀγαο]ς ΤῬαξίαπιοηῦ, 

ἀπὸ τῶν στοιχείων κ.τ.λ.] 1.6. ΠΟΠΗ 

ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝΡ. ΠΠ σε σα 

μηδὲ γεύση μηδὲ θίγης “(ἃ 

ιο πιά ππεπίασγ, ἀἰδοϊρμπανγ, ογαῖ- 
Ώ8ΠΟΘ5, πΠοςθ ΑΡΊΘΥΘ ἶ5 πο πιππάασπο 
απᾶ 5επεποις’;: 566 Π6 ποίε 0η του. 
ὃ. ΒῸΣ {ο ρταρτιαπῦ αχΡΓΘΞΒΙΟΠ ἀπο- 
θανεῖν ἀπὸ «οπαρ. 0]. ν. 4 κατηργήθητε 
ἀπὸ Χριστοῦ (89 ἴοο Ἐοπι. τῇ. 2, 6), 
2 Ο0Υ. Χἰ. 3 φθαρῇ... ἀπὸ τῆς ἁπλότητος, 
Δα 5οο Α. Βαίσπαπη Ῥ. 277 ποῖο. 

δογματίζεσθε] ΄ αγο 46 ουεγγ 16 
το (1 ργεοορίδ, ογζἴπαποες») Τὰ {Π6 
τιχχ {Πο ΥεγΏ δογµατίζειν 15 πβοᾷ 5916- 
γα] Ἴπ16ς, πιθαπίπςσ {ο ΒΒ ἃ, 4εογθο;) 
ΕβίΠ. 111. 9, 1 Ἐδάγ. υἱ. 33, 2 Μαοο. χ. 
8, Χγ. 36, 3 Μαοο. ἵν. 11. ἜἘ]βδεπ]οτα 
1 15 αρρ]αᾶ πιοδῦ οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ {ο {86 
Ῥτεοθρίϐ οἵ ΡΙΗΙΟΒΟΡΙΙΘΙ5; 6.5. ο πδύϊη 
4Ροὶ. 1. 7 οἱ ἐν Ἕλλησι τὰ αὐτοῖς 
ἀρεστὰ δογµατίσαντες ἐκ παντὸς τῷ 
ἑνὶ ὀνόματι Φιλοσοφίας προσαγορεύ- 
ονται (οοπαρ. ὃ 4), Βρὶϊεί. 111, 7. 17 κα. 
εἰ θέλεις εἶναι φιλόσοφος... .δογματίξζων 
τὰ αἰσχρά. Ἠετο 1 σπου] Ἱπο]αάς 
ΔΠΚΘ ἴΠο δόγματα οἵ ἴ]ο Μοβαῖο Ίαν; 
(σου. 14) απᾶά {π6 δόγματα οὗ ἴλο “ ρ]- 
Ἰοβορηγ’ ἀδπουποθα αΏοτο (νου. 8). 
Ῥοί] αγο εοπάςπιπεᾶ; {Π6 οπθ 85 ΒΡΘΥ- 
βοάοᾶ {Ποισ]Ώ οπσα απαὐ]οτϊζαζϊνο, ο 
οἴμαυγ ἃ8. ἩΊΟΙΥ τεχαθίοα5 απά πη- 
πανγαπίαῦ]θ, Ἀχκαιπρ]ιεςβ αγο ϱΊγει ἴῃ 
ἴμο {οΠοπίπςσ 76056, μὴ ἅψῃ κ.τ.λ. 
ΕῸΣ ιο οοπεγιοίοη Ἰθιθ, ἸΊθγθ 
{86 πΊοχο γοπιοίο οῬ]θοῦ, πο που 
αἰαπᾶ ἴῃ πα ἆαπίῖτο σι ιο αοθῖνα 
γοίοοθ (2 Μασο. κ. ὃ ἐδογμάτισαν...τῷ 
τῶν Ἰουδαίων ἔθνει), Ὦεοοπιθε {πα 
ποπιπα νο οἵ ἴμο Ῥαβδίνο, «οπἹρατα 
χρηματίζεσθαι Μαϊθζ. 11. 12, 22, διακο- 
νεῖσθαι ΜίαικΚ ΣΧ. 45, απἀ 566 ΠΟΙ 
6 χχχῖχ. Ρ. 326, Α. Βυύῥιηδπη Ρ. 163, 
Καμηον ὃ 378, π. Ρ. 190. 

21. Μὴ ἅψη κ.τ.λ.] Τμο Αροβί]ο ἆϊδ- 
Ρατασίησ]γ ταροαίς ὑΠ6 ῬτολμΙρίθοης οἵ 
{86 [α]5ο {6ασβους ἴῃ ὑΠ 61} Οὐ ποτά», 
«ἨΠαπᾶ]ο ποῦ, ποϊοχ ἰαβῦθ, ποι  . 
{οπομ. ΤῊΘ ταρβ]πῖσα] Ραβδαςο5 απούθα 
ἵπ Βοποίσεη ΠΟ ΠΟΥ οχαοῦ]γ δῦ 
Ραπ]ς Ἱαπρπασο τερτοᾶιςθΒ, ποῦ οπΙ7 
Όιο βρί τῖῦ, θαῦ ογεη {ο ἴογπι, οὗ {πθςο 
Ἱπ]αποῦίοηβ. Τμ Πα οοπιπιοηί{α- 
{0Υ8.. Πατ} απᾶ Ἐε]ασΊ18, 5ΠΡΡΟΒΕ 
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εστιν παντα εις φθορὰν τη ἀποχρήσει), κατα τα 

{Π656 Ρτο]μΙΙΊοπβ {ο Ὦο ὑπ ΑΡοβί]ο”8 
ΟΥ, ἔμς πια]ίηρ ἃ οοπηρ]ούθ5ΠΙρπτοαο]ς 
οἵ {ιο 86Π56. ο ὕοο δῦ ΑΠΙΡΤΟΒΟ ὧδ 
3ο αἱ 4γσα 25 (1. Ὁ. 267), ο 40η. 1. 
6/1. Ρ. 300). Ίο ΤπαΥ ΙΠ{ΘΥ {γοΠ1 {ἢ 6 
Ίαησιασο οἵ δῦ Απσιρίπο ἨΠΟ ΑΥΡ1ΘΒ 
ασαϊπςδί 10, ὑμπαῦ β γα ἴπο Ῥορα]αγ 
πθετρτείαίίοπ ἴῃ 5 ἄαγ: Ερὶεί. οχὶχ 
(π. Ῥ. 512) ΄ἴαπαπαπι Ῥγαθοθερίιπα Ρρι- 
αὔτ" αΡοβίοΗ, πθβοῖο αι]ά {απσοτο, 
ρβίαχθ, αὐίαπιίπαγθ, Ρτομ/ραεπ{Ις. ΤῊΘ 
αβοοῦίο {επάςεπογ οἵ ἴιο α5φαο ἴμιβ 
Γαβύεηθᾶ προηπ ἃ β]σ]ᾗυ ΟὈΒΟΌΡΙΥ ἴῃ 
ἴπο «πεοὶς απάἆ ππαᾶο ἴμο ΑΡροβί]ο 
ΥθΘΟΠΊΠΙΕΠᾷ {]θ τοετγ Ῥγασοῦίοθβ πο] 
Ἠο ἀἱδρανασεά. ἘῸΥΣ ἃ βοπιαπ]αῦ 51Π|]- 
Ίας. Ἰπβίαποθ οἵ ἃ παβἰπεγρτείαδίοι 
ΟΟΙΩΠΙΟΠΙΥ τεοαῖγοᾶ 566 ἴ]ιθ ποίο οἩἨ 
τοῖς δόγμασιν Ὑ6Υ. 14. «ἆετοπιθ Πον- 
6γεΥ (1. Ρ. 878) Πα τ1σΏ{]γ Ιπιετρτείεᾶ 
ἴῃο Ῥαβεασο, Π]αβίταίίης 16 Ὦ} ιο ΡΥο- 
οερίΒ οἵ πο Ταἰπιαᾶ. Αὖ ἃ 5011] δοαγ]116Υ 
ἀαίο ΤῬοτία]]απ, (ἀν. Ίζαγο. ν. 19, 
Ρΐνθβ {πο οοττεεί ἱπίογργοία{Ιοη. 

ΊἨαβο ῬτοπΙβΙθϊοπ8 το]αίο {ο ἀθ[]ε- 
πιοηῦ οοηἰγασύεά ἵπ ἀἱτεγ ΊπαγΕ ὮΥ 
οοπίαοῦ νι ἵππρατο οὔ]θοίβ. ἈΒοπιθ 
πετο ἀοαρί]οβ τεεπασπησηθς οὗ ὑῃ6 
Μοβαῖο Ία: πλ] οἴ]ιοι5 σου] ὈΘ 
οχασσοαταὔίοηΒ ος αἀάῑδιοπβ οἵ ἃ τῖσου- 
ΟἿΒ αβοθθΙοῖβηα, 810] α58 γγ0 Ηπά αΠΊΟΠΟ 
{πε Ἡβεοπθ Ῥτοίοίγ)ροαβ οἵ {π686 Ο9010β- 
βία Ἠογοείῖος, 6.5. {Π 6 αγοίάαπος οἵ 01], 
οὗ π]πο, ΟΥ̓ οἵ Περ] -πιθαί, {Π6 Βα ΠΏ] Πρ’ 
οἵ οοπίαοῦ γη ἃ βἴγαησεγ ΟΥ ἃ 6- 
Ἠσίοιις 1Π{6ΥΊΟΥ, απά {]ιο ΠΚΘ; 566 ΡΡ. 
93 β. ΕῸΣ {Πο το]ςίοις Ῥεατίπσ οἵ 
ὑ815 αβοαθἱοῖδπα, α5 αρτῖηςΊηςσ {ΟΠ ὑπ 6 
ἀμα[ίσηι οἵ ἴ]εκο Πογείίοα] {6ςΊΘΥ5, 
566 ΔΌΟΥΘ, Ρ). 77, 102 84. 

ἅψῃ] Τὴ αἰθγθμοθ Ῥοίνγθεη ἅπτεσ- 
θαι ἃπα θιγγάνειν 15 ποὺ »τοαῦ, πα ἵη 
ΒΟΠΙΘ ΡαββασΘΒ ἩΊ1ογο ὕΠ6Υ οσο} ἔοσθ- 
Όλος, 16 15. Ἠατά {ο ἀἰκμπσαϊςαμ {παπι : 
6.5. Εκος. χῖχ. 12 προσέχετε ἑαυτοῖς τοῦ 
ἀναβῆναι εἰς τὸ ὄρος καὶ θιγεῖν τι αὐ- 
τοῦ" πᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ ὄρους θανάτῳ 
τελευτήσει, Ἐπ. Βαοσζ, 617 οὔτ᾽ ἔθ ιγεν 

οὔθ᾽ ἣ ψ αθ᾽ ἡμῶν, Αὐτἰϑῦ, ἆε ἴθ. οἱ 0ου. 
1. ὃ (Ρ. 326) διὰ τί οὐ γίγνεται ἁψάμενα 

ἕν, ὥσπερ ὕδωρ ὕδατος ὅταν θίγῃ; 
Πίου ΟἨ17Β. ΟΥ. χχχὶῖν (1. Ρ. 50) οἱ 
δ᾽ ἐκ παρέργου προσίασιν ἁπτόμενοι 
μόνον τοῦ πράγματος, ὥσπερ οἱ σπονδῆς 
θιγγάνοντες, ΤΟΙ δύ. ᾖΏαγαγ/ι. 
«4γϊδί. 95 τὴν δὲ ἁφὴν αὐτῶν ἅπτεσθαι 
τῶν αἰσθητῶν ἀναγκαῖον᾽ καὶ γὰρ τοῦ- 
νομα αὐτῆς ἐκ τοῦ ἅπτεσθαι καὶ θιγ- 
γάνειν. Βαυὺ ἅπτεσθαι 18 ἴΠο Θ.ΥΟΠΡῸΙ 
ποτά οἵ Πο πο. ΤΠ Δ.15 08. ΠΌΤ] 
πο {αοῦ ὑμαῦὺ 10 ἔγθαπθηθν βαυρροβίβ, 
ὑπουρ 16 ἀ065 ποῦ ποσθββαγ!]γ Ιπνο]να, 
ἴμο Ἰάθεα οἵ ἃ νο]ιπίατγ ΟΥ̓ οοηβοίοις 
εβοτί, ΄{ο {α]κθ Ποιά οἵ ---ὦ βαςσθείῖοη 
πο] 15. επί ΊγεΙψ ναπί!πρ {ο {Π6 ϱ0- 
Ίοπγ]εββ σου θιγγάνειν ; οΟπιρ. Τ1ο- 
τηϊδύ. Βαγαρ/γ. 4γἱδί. 94 ἡ τῶν ζώων 
ἁφὴ κρίσις ἐστὶ καὶ ἀντίληψις τοῦ θιγ- 
γάνοντος. Ηθηο6 ἴῃ Χομ. (/Υογ. 1. 3. 
5 ὅτι σε, φάναι, ὁρῶ, ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου 
ἅψῃ, εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώμενον, 

ὅταν δὲ τούτων τινὸς θίγῃς, εὐθὺς ἀποκα- 
θαίρει τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμακτρα κ.τ.λ. 
Τπαβ 86 πγοτάβομοβεη Ίππο Παπ Υ ου- 
ΒΙΟἨΒ, {απιφογ6 {ΟΥ ἅπτεσθαι απιὰ αἰίαιί- 
΄ΙάΥ8 ΟΥ δο11έγεοίαγθ ΤΟΥ θιγεῖν, 319 ππ- 
{οτύαπαΐο, απά οασ]έ 6ο Ὦθ ὑγδηβροβθά. 
Ουν Επρ]βΙι Ὑσογβίοῃ, ργοβραῦ]γ ἱπῆπ- 
εποεᾶ Ὦγ ὕπο Παδη, ας ογτοά ἴῃ {ο 
ΒΏ 16 ἀἰτοοίοηυ, ἰγαπβ]αθίησ ἅπτεσθαι 
ὈΥ “ἰουομ’ απά θιγεῖν Ὦ} ΄Παπᾷ[ο. 
Ἠοτο αραίη 6ΠοΥ τηυϑὺ 6 ἰχαπβροροά. 
«Παπᾶ]ο᾽ 15 ἔοο βίτοης ἃ ποτά {ος εἷ- 
που; ἐποαρ]ῃ {η ἀοε[αι]ό οἵ ἃ Ῥεΐίου 16 
ΏΊΑΥ βία πα ἴον ἅπτεσθαι, τ ΠΟΙ 16 πιογο 
ἨΘΑΥΙΥ ταργθβεηίΒ. ΤῊ ὑΠ6 ὕνγο γγογάβ 
ἅψῃ απά θίγῃς Ὀοΐτπρ βεραταἴο Ιπ πηθαΠ- 
Ίπς, γεύσῃ ΠΊαΥ Ὑ6]] ΠίεΥΡοβθ; απᾶ {ια 
ἴηχου {οσού]ιον 5111} {ουπι ἃ ἀεβοσπάϊπσ 
ΒΟΥΙ65, 50 ἰλμαῦ, 5 Ῥεζα (ᾳαοίθᾶ ἴῃ 
Έτοπο]ι ΑΝ. 7. γή. ὃ αν. Ρ. 57) πο]! 
6ΧΡΥΘΒΡΟΡ 16,  ἀθογθβοθηίθ ΒΘΠΙΡΟΥ 
ογαὔίοπθ, ΙΠῦθ]σαΐτχ ΟΥ̓ΘΒΟΘΥΘ ΒΙΡΟΥ- 
501010.) 

Οµπ ιο οἶμεν Βαμα ἅψῃ Ἱας Ὄσθει 
Ιηίοτρτοίεά Ἠθτο ἃ8 το[ειτίησ {ο ἴ]ια 
χο]αθίοη οἵ Παβραπά απά νη{ο, 88 ο,5. 
ἴῃ 1 09ΟΥ, νΠ. 1 γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι ; 
απά ιο ρτομρίθίοη σου μοι ο 
Πυαβίγαίαᾶ Ὦγ ιο {θαςμίπρ οἱ ὅμο Πο- 
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ἐντάλΜδταὰ κὰὶ 

τουῖσς ἴῃ 1 ΤΙπΠι, 1ν. 3 κωλυόντων γαμεῖν. 
Βαΐ, π]λαίενεν Ἠκε]ίποοά 6Ίεγο πᾶν ὈΘ 
ἴλαί {π6 Οο]οβδίαπ {1156 {6αςΠΘΥ5Ξ 8150 
Ἠο]ά 5 ἀοσίπ]πο (566 αΏοπε, Ρ. 83 8α.), 
16 ποσΊΏθγο αρρεαγβ ἴῃ {Π6 οοπ{οσί, 
απά πο β]οπ]ά ποῦ οχκρεοί 80 Ἱπιροτί- 
αηὖ ἃ ορῖο {ο Ὦο ἀἱβπιῖβεοά έαξ οἳτ- 
ΒΟΥ]. ΜοτεογεΥ θιγγάνειν 18 αβεὰ 38 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΣ ἴῃ ἐ5 πηθαπῖης ἃ5 ἅπτεσθαι 
(69ο (αίακεν ΟΡ. (Τά. ρ. 7ο, απᾶ εκ- 
αΠΠρί65 πα]σμῦ Ῥο6 πιπ]ρ]Ιεά); 50 ὑπαῦ 
811 στοππᾶ {ογ αβεῖσπῖησ τ {ο ἅπτεσ- 
θαι ΘΒΡΘΟΪΆΠΥ 15 τοπιογεά. Βοίῃ ἅπ- 
τεσθαι απᾶ θιγγάνειν τοῖον ἴο ἀ6Η]6- 
τηθηὐ Ιπουγτοᾶ {Ἠμτοιςσ] {πο 8εη5ο οἵ 
ίοπσΠ, (ποισ] ἴῃ ἀῑβεγεπυ ἀΘΡΎΘΘΒ ; 
ἑΠαπά]ο ποῦ, ΠΟΙ γεύ ἰαδία, ΠΟΥ θύῃ 
τοι.’ 

22. «ΟπΠ]γ ΘΟμβί θυ π]αῦ 15 {Π6 του] 
πηροτὺ οἵ 015 Βουπραϊοιβ αγοϊάαποθ, 
ΤΗΥ, γοι ἃ16 αὐὐγ] θα πο απ Ἰπ]εγαπῦ 
γα]αθ {ο (Πίησα ὙΠΙοΗ ἃν Ποείίηςσ; 
γοι ΟΙΥΞΕΙΥΘΡ αγο οἰίποης οἳ εἰοτη]ίγ, 
απά γεί γοῦν Οιοαβ]Ιίβ ατο αΏβογρεᾶ 
ἴῃ ἴ]ο ρογϊεμαβ]θ.᾽ 

ἅ] το]ίο]ν {)ήπᾷς; 1.6. ἴῑιο πιθαίς 
ἃ πα ἁἀτίπ]κ5 απἆ οἴμοτ πιαθετῖα] ορ]εοίΒ, 
τοσαχγάεἆ ας Ιπιρατο {ο {π6 {οιοἩ. ΤῊΘ 
απἰοοθἀσηί {ο ἅ 15 Ἱπιρ]οϊθ]γ Ἰπνο]νοὰ 
1η {1ο ΡγοβΙΡΙδΙοΠ5 μὴ ἅψη κ.τ.λ. 

ἐστιν εἰς φθοράν] ΄ αγο ἀεδίζποι ΤΟΥ͂ 
οογγηρίίοπ. ΕΣ 5,118} οχΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
8606 Αοἴβ τΙΠ. 20 εἴη εἰς ἀπώλειαν 
(οοπηΡ. Τ6Υ. 23 εἰς χολὴν πικρίας καὶ 
σύνδεσμον ἀδικίας...ὄντα), 2 ῬΘῦ. Π. 12 
γεγεννηµένα ..... εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν. 
Ἐου ιο πογὰ φθορά, Ιπνο]νίης ὑπ ἰάθἃ 
οἵ “ἀθοοιηροβιίοη,, 566 ὑπο πούθ οἨ ἀπ]. 
γἱὶ. ὃ. Τ]ο οχργθβδίοι ΠΘΥΘ οοιγθβροπάβ 
ἴο εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται (ἐκπορεύε- 
ται), Ματ. αγ. 17, Ματ] νἱ]. 19. 

τῇ ἀποχρήσει] ΄ πι {ο οοπδιιίϱ., 
Οοπιρ. Ῥαποο. 4ο Κι. θοαί. 7 «πι 1ρ5ο 
πδα αἱ Ῥογίθαταπα Πο ὑπ6 τοῦ 
ἀποχρώμαι 18 6ΟΠΙΤΠΟΠ, {ο 5 δύῃ γο 
ἀπόχρησις ἵδ ΘΟΧΟΓΘΙΊΘΙΥ γαγΘ: Ε]α0. 
34ΟΥ. Ῥ. 267 Ε χαίρειν ταῖς τοιαύταις 
ἀποχρήσεσι καὶ συστολαῖς τῶν περιττῶν 
(1.9. “ὉΥ 5ο] πιο 68 οὗ οοπβαπηίης Πα 
αὈγίάσίηπσ δ ρου αἱ 168᾽), Ὠϊοη. ΗΠ]. 

ΒΡΙΡΤΙ ΗΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΕ, 

ΔιλδςΚκὰδλίδο 

ΠΙ. 22 

τῶν ὀδνθρώπων' 

4. ὦ. 1. τ8 ἐν ἀποχρήσει γῆς μοίρας. 
ΤῊΘ απδας] γγοτᾶ ας «Ἡοβετ {ΟΥ 158 
ΕΣΡΓΕΒΒΙΥΕΠΘΕΒ: ἴ]α χρῆσις Ἠογθ 88 
ΑΠ ἀπόχρησις; λε ὑπίπρβ οοα]ά ποῦ 
Ῥο αξεᾶ ψΙμοαέ τεπάετῖης ἔπεπι απΠί 
{ου ΤΡΌΠΟΥ 15ο. ΤῊΘ βαρ{]είγ οὗ {πα 
εΣΡρΓοθΒΡΙΟΠ ἴῃ ο οτίσίπα] οαηποῦ Ὀ6 
τοργοάισεᾶ ἴῃ αΠγ ἰταπδ]αθίοῃ. 

Οη λα οἴμεγ Ἠαπὰ {ιο οἶααςο 18 
ΒΟΙΏ ΘΟ 165 Ιπ{ετργείεα αξ ἃ οοπ/{Ιπιιᾶ- 
ου οἳ {μ6 Ιδπσιιαρθ οὗ ὉΠ 6 ἀβοϑύϊο 
ἴθασΠεις; “ Τοπο] ποῦ ὑπίπρϑ πγ]σὮ αἲ] 
]εαὰ {ο ταῖπ ὈΥ ὑμῖν αὔαςθο ΤῊΪΒ ἵη- 
ἱοτργείαθίοη Ἠούονεγ Ἰας ποίλῖπσ {ο 
ΓΘΟΟΠΑΠΙΘΠΑ Ὁ. Τῦ Ίοδες {πο ροϊπέ οὗ 
πο Αροεί]ε αγσιππθπέ; π]η]]ε ἰὉ ραίς 
ὍΡΟΙ εἶναι εἰς φθοράν ἃ παθαπίης γγηῖς]ι 
18 αὖ Ἰεαδί ποὺ παίιγα]. 

κατὰ κ.τ.λ.] εοππεοεᾶ ἀῑτοσίΙγ τ ἢ 
ΥΥ. 20, 21, 80 ὑπαῦ {Πο σου β ἅ ἐστω... 
Τῇ ἀποχρήσει αἴθ ἃ Ῥαγδηὐῃούϊοα! ο0Π]- 
πιθηῦ. 

τὰ ἐντάλματα κ.τ.λ. ΤῊΘ αΏδεποο οὗ 
Ῥού] Ῥτεροβίίίοπ απᾶ αγίϊο]ο Ῥε[οτο δι- 
δασκαλίας 8ΊΟΝΒ ὑμαῦὺ ο πο πγογᾶς 
ΔΥΘ 6]ο5ε]γ εοππεσῦεᾶ. ΤΠ6Υγ αγε ρ]ασεά 
Ἠθγο ἴῃ ὑμὶν Ῥγορεν ογάς6Υ; {ΟΥ ἐντάλ- 
ματα ἀεβογίβε» ἴμε βοιγοθ οὗ Δ ΠΟΥ 
ἃ πα διδασκαλίας 86 πισᾶίαπα οὗ οοπ]- 
ΠηΠΠΙΘαΔΙοἩΠ. ΤῊΘ εχρτθββδῖοη 15 ἴαΚκθη 
αἰ τίου {οι [δα Χχἰσ. 13, πῃΠεγα 
ιο ποτά τη ἴῃ {ἢ ΙΧΣ, μάτην δὲ 
σέβονταί με, διδάσκοντες ἐντάλματα ἀν- 
θρώπων καὶ διδασκαλίας. ΤΗε Έναι- 
5ο]ϊδίς (Δ αὐῦ. χν. ο, Ματίς νἱ]. 7), ααοῦύ- 
Ἰπσ{]ο ρᾶββαρο, Β θυ ἴῃ {πο Ἰαὐου 
οἸαἽβο διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλ- 
ματα ἀνθρώπων. 

ΤῊΘ οοϊποϊάσπςεθς ἵπ δύ Ῥαα]ς ἰδῃ- 
σαασο Ἠεγο νι ΟἿΥ Τον πγογᾶς 88 
τε]αίοᾷ Ἱπ {Πο «οδρείβ (Μαΐέΐ αν. 
1---20, Ματ]ς Υἱ]. 1---23) ἃγ6. βύυικίησ, 
απᾶ βιρροϑῦ ὑπαῦ ο Αροβίϊο ας 018 
4ἱβοοιτβο ἵπ Ἠ]5 πη. (1) Βοῦι αἰ]κο 
απσιθ αξαϊπεῦ ἴμεβο γοχαΜίοιβ οτα]- 
ΠΑΠΟΘΒ το {πο Φογἱδλαῦίσπονς οἵ 
πιθα{Β, (2) Βού] {παῖεῦ απροπ 1ο Ἱπαά][- 
{6γοπςθ οἵ 516Ἡ (ΠϊΙηπσβ ἴῃ {Πθηιβο]ναβ. 
Ιη Ματίς τῇ. 19 ὑπ6 Ἐγαηρο]ϊδὺ 6τη- 
Ῥ]αβίσθβ ὑπ Ἱπιροτίαπορ οἵ ους Τους 



ΤΙ. 23] ΕΡΙΒΤΙ ΤΟ ΤῊΝ Ο0Ι.ΟΒΡΙΑΝΡ. 203 

εἶ / / 2/ / 3 2 

ἅπινα ἐστιν λογον μεν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρη- 

πογάς οἩ {Πῖβ οοοαβίοη, 38 Ργαςὐίοα]]γ 
αρολβμῖης ἴἩο Μοβαῖο ἀῑδποίίοη οἵ 
πιθαῦ ΟΥ̓ ἀοο]ατῖης αἱ] 41κ {ο ὃο 
οἸθᾶΠ (καθαρίζων; 899 ἴ]ιθ ποίθ ΟΠ Υ6Υ. 
16). (3) Βοΐμ α[]κο οοηπεεί 5ο] οΥ- 
ἀἴπαποςθς νι {1ιθ Ῥτασίῖοθβ οοπάθη]Π- 
οἆ ἵπ ἴ]ο Ῥτορ]εθίο ἀθηιποίαδίοηπ οὗ 
1βαία]. 

23. “ ΑἹ] βιοἩ ὑθασ]λίπς 15 ποτ{Π]οΒβΒ. 
Τῦ πιαγ Όθας {1160 βεπιΏ]απισς οὗ ψΙβάοπα; 
Ραύ 16 νγαηΐβ {πο γοα]ϐγ. Τὸ πια πια] 
ΑΠ οβΊοῖοιΒ ραγαᾶο οἱ τε]σίοιβ βογγίοθ; 
ἰῦ πια ταυιπύ 108 ἨΠαπΗαὗ; 16 πιαΥ 
ἐτεαῦ ὑπ6 Ῥοάγ ψη πιετοῖ]ε5ς τίσοιγ; 
Ὀαΐ 16 επὔΙτεΙγ [8118 ἴῃ 15. ομίαεί αἴπῃ, 
Τὸ 15 Ῥονγοτ]θβς 6ο ομεο]ς Ιπάπ]σεποο οὗ 
{π6 Πεβ]ι.) 

ἅτινα) 'ο)ηίε]ν δογί οἵ (Ππῃς Νοῦ 
οΠΙΨ ὑπ656 ραχθίοι]ατ ργεοερίΒ, μὴ ἅψῃ 
κ.τ.λ., Ὀαὺῦ 411 ρτοοερί8 {α]ΐπσ ἀπο 
(ο Β4ΠΊΘ ΘΔ ΘΘΌΓΡΥ ατο οοπάεπιπεά. 
Έογ {115 {οχςθ οἵ ἅτινα 8 αἸΒυϊηρ τ] 8η6α 
ἔγοιῃ ἅ, 5866 {πΠ6 ποΐίβθβ. οὗ 6]. ἵν. 24, 
γ. 19, ΕΗΙ. Ἱγ. 3. ΤῊ απθεοεάεπί 
Ἠθγθ ἰβ ποὺ ἐντάλματα καὶ διδασκα- 
λίας κ.τ.λ., θαὺ ὑπ 6 Ργο[ΙρΙΙοης σἴγει 
ἵη νογ. 21. 

λόγον μὲν κ.τ.λ. ' Λαοῖπς ὦ γεριία- 
ἐἶοχι 07’ αἰδάοπα, Ὀαῦ ποῦ ιο του1ϐγ. 
Έπο οογτοβροπά(πς πΙθΠΊΡοΥ, ΜΙΝ 
βΠοτπ]ά Ὦο Ἰπίγοάισοεά ὮΥ δέ, 15 5Βὰ}- 
Ῥγοββθᾶ; ο ορροβϊθίνο οἶαιδο Ῥεΐπρ 
Ροβύροπεά απά αρρεατίης Ἰαΐετ ἴῃ ἃ 
ΏΘΠ [ὉΠ], οὐκ ἐν τιμῇ τινι κ.τ.λ. Φος 
ΒΙΡΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΑΓ ΟϱΟΠΊΠΠΟΠ ἴῃ οἰαδβίοα] 
ΨΙΥΙ6ΕΥΒ, ΠΟΤΟ οβρεοἰα]1γ ἴῃ Ῥ]αΐο; 566 
Κὔλμπενὃ 531, 11. Ρ. 813 5α.; 61 ὃ 766, 
απά οοπιρ. ὙΠΟ ὃ ΙχΙΠ. Ὁ. 719 56. 
16Γ9Π16 {Ἰιετοίογθ 18 ποῦ νγαυγϑηΐθα ἴῃ 
αὐὐραίης δὲ Ρα] Ίαησιασο Ἰογο {ο 
ἑππιρονίθία αγ ϱτατηπηα{ἶσαθ) (1ρή8ί. 
οχχ!, ΟΡ. τι. Ῥ. 984). Οἱ ιο οοπίγαΥγ 
Ἡ 18 ]αδῦ {16 Ἰϊοσηβο γηο] απ΄ αάαρί 
η ἃ ἰδηρτιαρθ που] Ὦο ΠΟΘ Ἰίκοιγ 
{ο {ακο απ ἃ πουΐοθ. 

Ίηπ ὑῃΐβ βθηΐθποθ λόγον ἔχοντα σο- 
φίας 18 Ῥθβί ἔακομ ἃ8 ἃ βἰηρ]ε ργοάἰοαίο, 
80 ἴΠαῦ ἐστι 18 αἰδοοπηθοίθα {ὙΠ} 
ἔχοντα. Οὐ]αγνήβο νο οομβύχπιοὔ ἢ 
ἐστιν ἔχοντα (1ου ἔχει) ποπ]ᾶ 6 

ΒΌΡΡοΟΥ Θα ὮΥ πιαηΥ Ῥαγα]]ε]ς ἴῃ {6 
ἀτοσις Τβίδιηθηῦ ; 5860 ὙΥ ΠΟΥ ἡ χ]ν. 
Ρ. 437. 

ΤῊΘ Ρ]ιταβθ λόγον ἔχειν τινός, 80 [ἌΓ 
5 1 πᾶγϑ ορβογτας, μδ8 ἔθ πη ΔΗ ΏΡ5, 
(Α) Έπο 88 αρρ]ῖθᾶ {ο ο ἐλίημλίης 
510]οοί. (1) «Το έα]κο αοοοπηῦ οὗ, ἔο Ἰο]ά 
ἴῃ αοοοιηό, ο Ῥαγ τοβρεοί {ο):6.6. 
Ἀβο]1. γον. 231 βροτῶν δὲ τῶν τα- 
λαιπώρων λόγον οὐκ ἔσχεν οὐδένα, Ὦθ- 
πηοϑύῃ. ἆθ «ογοπ. ὃ 199 εἴπερ ἢ δόξης 
ἢ προγόνων ἢ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
εἶχε λόγον, ΡΙαῦ. Κὶὶ. Ῥλῖϊορ. 18 πῶς 
ἄξιον ἐκείνου λόγον ἔχειν τοῦ ἀνδρὸς 
κ.τ.λ. (1) “ΤῸ ῬοββοβΒ ὑΠ1}6 ΥΘΆΒΟΠ ΟΥ̓ 
ϑοοοιηῦ ΟΥ ἀθβπΙίοη οὗ “ἴο πᾶν ἃ 
ΒΟ ]ῆο Κπον]θαρο οἱ; ΡΙαίο σογρ. 
Ῥ. 465 Α τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι εἶναι 
ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐ- 
δένα ὧν προσφέρει, ὁποῖα ἄττα τὴν φύ- 
σιν ἐστίν, απᾶ 850 Γγεηιιθη(]γ. ΤΉρΒΘ 
ὕνῦο 56η868 αγο τουοσπ]βοᾶ ΡΥ Αγιβίοῦ]ο, 
ΜΕΛ. Λίο. 1. 13 (Ρ. 1102), π]ιθγθ 6 
ἀἰδίποσιίεῃθβ ὑμο πεαπῖησ οἵ {πο οκ- 
ΡΓΥΘΒΒΙΟΠΒ ἔχειν λόγον τοῦ πατρὸς ἢ τῶν 
φίλων ἃπα ἔχειν λόγον τῶν μαθητικών. 
(Β) Έπο 8ἃ8 αρρ]εά ο Όλο οὐ[οοί οὗ 
οι. (111) “Τὸ Ἠατο λα ογθᾶ16 οΥ 
ταραίαὔίοη οἵ, 88 Ἠ6γδ. Τ]ϊ8 Β6η86 οἵ 
ἔχειν λόγον, ' νο Ὀ6 τοραῦθα,᾽ 15 ΤΠΟΥ̓Θ 
6ΟΠΩΠΙΟΠΙΥ {οαπᾶά νυ απ ἰμῆηϊϊνο: 
6.5. ΡΙαῦο Πρῖπ. 987 Β αὑτὸς ᾿Αϕροδί- 
της εἶναι σχέδον ἔχει λόγον. (1ν) “ΤῸ 
ΠΙΊΗ] ὑπ6 ἀαβπΙθίοηπ οἱ, {ο Ῥοβ56βς {ο 
ολαγασ(οτίβ{ΙςΒ, {ο Ἠανο {πο παίτο οἱ: 
8.5. ΡΗΙΙο Σά. Οοηΐ. 4 (τι. ρ. 477) ἑκά- 
τερον δὲ πηγῆς λόγον ἔχον, ΡΙαύ. Δ40Υ.. 
Ῥ. 637 Ρ τὸ δὲ ὠὸν οὔτε ἀρχῆς ἔχει λό- 
γον, οὐ γὰρ ὑφίσταται πρῶτον, οὔτε 
ὅλου φύσιν, ἀτελὲς γάρ ἐστιν, Τρ. 640 κ 
δεῖ πρὸς τὸ ἐμφυτευόμενον χώρας λόγον 
ἔχειν τὸ δεξόμενον. Τ]1θ 86ΠΒΘΒ οὗ λό- 
γον ἔχειν ὙΥΪ0 οὔμος οοηβίγαςΒΙοΠΒ, ΟΥ 
48 566 αββο]α{θΙγ, αγθ Υ6ΓΥ νΔΙΊΟΙΙΒ, 
6.5. ΄ {ο ο τοββοπαβ]θ) “ἴο Ποιά ἆἱβ- 
οοισβθ,’ «ο Ῥθαχ ἃ ταβῖο, οἷο, θαὺ ἆο 
ποὺ 60119 ὉΠΟΥ͂ οοηβΙἀσγαίοη Ἠογο. 
Νου αραίῃ 068 ΒΙ6Ἠ απ οχΡΥΘΒΡΙΟΗ 88 
Ῥ]αό. ΛΙογΥ. ϱ. 55ο 6 μήτε τὸν λόγον 
ἔχων τοῦ νομοθέτου, “που Ὀθδίως Τη Ροβ- 
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ί ) ταπεινοφροσύν [καὶ ] ἀφειδεία σώματος. οὐ σκειᾳ και τ Φφρ η φειδείᾳ σώματος, οὐκ 

«οββῖοη οὗ, ποὺ ΚπιοπΊης, {Π6 ᾿ηὐθη οι 
οἵ ὑπο Ἱεσίε]αίογ”; [ου ὅη6 ἀθβηϊθ αχ- 
{1016 γ6πιογθς 16 ΓΓΟΠΙ ὑπ 6 οαὐΘΡΘΌΓΥ οὗ 
06 6.565 οοπηβ]ἀετγεά. 

ἐν ἐθελοθρησκεία] πι οοζιωιίοογεᾶ, 

861-Ίπροβ6ᾶ, ο/ΠοῖοπΒ, Β4ΡΏΕΓΕΓΟΡΑἴΟΥΥ 
5ογοἱσο» Όπο ΟΥ̓ ῬοῦἩ οἱ ἴἼοδο πο 
14688, (1) οκοθβαῖνο γοαάΊπος», οβῇοἴοιβ 
168], (1) “αἰδοία ο, ππγεαΠζγ, αγε ἵῃ- 
γο]γεά ἴῃ 0118 απᾶ ϱἰπαῖ]αγ οοπιροιπάς; 
6.5. ἐθελοδουλεία, ἐθελοκάκησις, ἐθελο- 
κίνδυνος, ἐθελοκωφεῖν, ἐθελορήτωρ, ἐθε- 
λοπρόξενος: ἴλεδο οοπιροππάβ Ῥοῖπς 
αποᾷ πηοϑὺ {ΥδαπεΠ{Ιγ, ἔποιςῃ ποὺ α]- 
πασς (α5 Ες Ἰαϑῦ ποτά εἸονβ), ἴῃ ἃ 
Ῥαὰ βθη86. ΤΠϊ5 πποᾶο οἵ οκΡγθβΒδΙΟἨ 
πα8 παύαγ 1564 ἵπ Πατ, 88 ΑΡΡΘΕΑΥΡ 
το] Ααριρβίίπο ΓΠρὶεί. οσΗσ. 27 (Π. 
Ρ. 514) “816 επΙπῃ οὗ γα]ςο αἰοῖθαν απ] 
ἀϊνίζεπι αἰδοίαῦ ὑπο] οαϊνοβ, δῦ απ] 88- 
Ρϊοπίοπι (ε]οβαρίαπ5, οὖ οείοτα Ηα]18- 
πιο... Βρίρμαπίας, πετ πρ οὗ 
{86 Ῥματίφας», πού οοπ{οπὀ τὶ ια 
ποτὰ ΠΟΥ παρρ]ιεὰά Ὦ} δῦ Ρα], οοἵης 
ἃ ἀοπβ]ο οοπιροαπᾶ ἐθελοπερισσοθρη- 
σκεία, 1αογ.. Ἱ. τό (ρ. 34). 

ταπεινοφροσύνη] Τα ποτά 18 ΠΟΘΙ 
ἀἱδραγασοᾶ Ὦ} 105 οοηποΣίοη, ἃ5 ἴῃ Υου. 
18 (866 {ιο ποίο {1ιοτθ). Τ1ο {ογοο οἵ 
ἐθελο- την Ὀθ τερατᾶςά α5 οαγτ]εά ΟἩ 
ἰο 10. ἨἘοαὶ ϱοπιαίπθ ταπεινοφροσύνη 
15 οοπιπιοπάθᾶ Ῥο]ον;; ΠΠ. 12. 

ἀφειδείᾳ σώματος] “ Λαγά ἐγεαίπιεπί 
ο/ {αεθοαμ ΤΠ6 εκρτεδδίοη ἀφειδεῖν 
τοῦ σώματος ἵδ ποῦ ΠΟΟΠΙΠΙΟΠ, οΐης 
αδοᾶ πιοβῦ {ΓοαΠ{ΙΥ, ποῦ 38 Ἰεγο οὗ 
αδοοῦῖο ἀἰκοίρμαπα, θαὺ ταί]Ἰαογ οὗ οου- 
ΤΆΡΘΟΙΙΒ αχροβδιτο {Το Ἰαχάβμίρ πᾶ 
ἀαπσον ἴῃ νατ, 6.5. ]ωδία. ΟΥ. ζω. 
25, «05οΡΗ. 8. 7. ΤΠ. 7. 185, Πποῖαῃ 
Απασηι, 24, Ῥ]αυ. Κλ,. Ρογιοῦ. το; ἴῃ 
Ῥ]αῖ. 27ογ. Ρ. 137 Ο ΒΟΥΘΥΘΥ, οὗἉ ἃ βύα- 
ἀσπῦ5 01], ἀπα ἐ. Ρ. 135 Ε, ΠΙΟΥΘ 66Π6- 
ΤΆΠΥ οἳ έἶιο τίσογοαβ ἀσπιαπάςδ πιαάο 
Ὁ. {πὸ 5ου] οη {μα Ῥοάγ. Τὴ εαὐδίαη- 
ἄγο ἀφείδεια ΟΥ ἀφειδία 068 ποῦ ο[ζεπ 
οσσαγ. Όπ {ιο Γ0ΥΠΙΒ Τη -εια ἃπᾶ -ία 
ἀογϊγοᾶ ἔτοιι δα]θούνοβ ἴῃ -ης 8560 
Ῥιύίππαπι «πε: ἄγαπωπι. ὃ 11ο, ΤΙ. 
Ρ. 416 να. Ίο συθαῦ Ῥγοροπάςγαπου 

οὗ πιαππβοπΙρῦ Δα ΠΟΥ {αγοιτς {ιο 
{ΟΥΠΙ ἀφειδείᾳ Ἀετα: Ὀαὺ ἵπ 5.0} α1168- 
εοπβ οἵ ογίλοσταρΡΗΥ ο {[αοῦ οὔγ- 
1165 1655 Υεϊσ]ιί ἴἶιατ ἴῃ οἴ]ιου τη θυ 8. 
ΤῊΘ καὶ Ῥε[οτο ἀφειδείᾳ ποπ] ρτοδα- 
ΡΙγ Ῥο οἠν θα ; ἴῃ πΠῖσ] 6.96 ἀφειδείᾳ 
Ῥασοπ16β απ Ιηδίγαππεπ{α] ἀαΐνο, ες- 
ΡΙΑΙΠΊΠΦ λόγον ἔχοντα σοφίας, ἈΠ 
ὕπο ἱπδετί]οι ποτυ]ά παίπιτα]]γ οσσας {ο 
ΒΟΓΙΡ6Β, πο οπηΙββῖοη οΊγος ΠΟΤ μοϊπὺ 
{ο Όιο Βεηίεησθ. Ἔ]ε ἐθελοθρησκεία 
καὶ ταπεινοφροσύνη 35 ιο τεβσίοις 
εἰοιπθηί5 αγο {μας βερατγαίθᾶ {οπ1 ἔλο 
ἀφείδεια σώματος 35 {μα ργαοβῖσοα] γ]ο. 

οὐκ ἐν τιμῇ κ.τ.λ.] 'γεῦ ιοί ταἙα]]γ οὗ 
αι οαἴιο ίο γεπιοῖη ἴπαιίφεπεε οὗ 
{Πο Ποσή, 8ο Ἱπιετργείοᾶ ιο ποτά 
5αΡβΡΙγ ἔλο ορροβϊθΐτο εἶαιβδο {ο λόγον 
μὲν ἔχοντα σοφίας, 38 {Π 6 ῬΥΘΒΘΠΟΘ οἵ 
ὕῃθ πϑραύιν οὐκ παίαγαΙΙγ βασσοείς. 
1 {ο βθῃΐθποθ Ἰαὰ Όδοῃ ππακίαγροαᾶ, 
{818 ορροβίθῖνο εἰαπςδο πγου]ά παίιγα]]γ 
Ἠανο Ῥθεν ἰηἰγοάπορα Ὦ} δέ, Ὀαὺ {116 
ΙἹη[θγροβδΙίοη οὗ ἐν ἐθελοθρησκεία κ.τ.λ. 
Ἠα8 οαπσες 168 {οσα ὮΥ ἃ ςεοτὺ οἵ αἰ- 
ἰαεῦίοη. ΕῸΣ 05 86Π59 οἵ ἐν τιμῇ 
οοπαρ. [ποῖ 06ο. σοπᾶ. 17 τὰ καινὰ 
τῶν ὑποδημάτων ἐν τιμῇ τινὶ καὶ ἐπιμε- 
λείᾳ ἐστίν: Αἰπιϊ]ατ]γ Ηοπι. 76. ἵκ. 319 
ἐν δὲ ἰ τιμῇ κ.τ.λ. Ίο Ῥτοροβίθίοι 
πρός, ΠΠκ ουχ Ἠπσ]]α]ι “707, στοαὶ απβοᾶ 
αἰΐουῦ πογάς ἀθποδίπς αὐ], τα]αο, 
ΒΙ{ΠΟΙςΠΟΥ, οὔθ, ποῦ ἹποοπιπιοπΙγ Ἱη- 
ὑποᾶπσας {Πο οβ]θεύ 6ο ομδοῖ οὐ ϱΥ606)ί 
ΟΥ̓ σιγο νο {πα {Πῖπρ 15 {ο Ὦο οπι- 
Ῥιογαᾶ. Απά εταη {οις] ΠΟΥ μὰν 
ποῦ Ῥο ἀἰτθσῦιγ ακργαβεεά ἴῃ σου, 
γοῦ 1 {πο Ἰάεα οἵ ἃ βοπιθίµίπσ {ο ο 
γοπιεαἰσα 15 Ῥυθβϑηΐ, 5 Ῥγοροβίδίοη 
ἰβ ΠΌΘΟΥ τδοᾶ ποὐπ]θλείαπάϊησ, Ὦθο 
15οοῦ. 2Λ1. τό (Ρ. δς)πρὸς τοὺς βαρβά- 
ρους χρήσιμον, Ατὶςδῦ. 1. 4. ΠΠ. 21 (ρ. 
522) συμφέρει πρὸς τὰς διαρροίας ἡ τοι- 
αύτη μάλιστα, ἄε Ινεδρῦ. ὃ (ρ. 474) 
ἀνάγκη γίνεσθαι κατάψυξιν, εἰ μέλλει 
τεύξεσθαι σωτηρίας" τοῦτο γὰρ βοηθεῖ 
πρὸς ταύτην τὴν φθοράν, Τιποίδη Λέρο. 
27 χρήσιμον γοῦν καὶ πρὸς ἐκείνους τὸ 
τοιοῦτον, ἄαἱοπ ΟΡ. χτ. Ρ. 399 χρωμέ- 
νῷ γε τίνι πρὸς τὸ πάθος ἀρκτείῳ στέ- 
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ἐν τιµή τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 
έἐ 

ατι, Ῥ. 420 τοῦ δόντος αὐτὰ πρὸς ἀλω- 
πεκίας φαλακρώσεις κ.τ.λ., Ῥ. 430 συνέ- 
θηκαν.. φάρμακα πρὸς ῥεούσας τρίχας, 
Ῥ. 476 βραχυτάτην ἔχοντι δύναμιν ὡς 
πρὸς τὸ προκείμενον σύμπτωμα, Ὁ. 482 
τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 
ἐξανθήματασφόδραχρήσιμόνἐστια,ρ.514 
χρηστέον δὲ πᾶσι τοῖς ἀναγεγραμμένοις 
βοηθήµασι πρὸς τὰς γινομένας δι ἔγκαυ- 
σιν κεφαλαλγίας, Ὁ. 691 κάλλιστον πρὸς 
αὐτὴν φάρμακον ἐγχεόμενον νάρδινον 
μύρον. Ἴμαβο οχαπηρἰθΒ {οπι (π]εη 
4Τ6 ΟΠΊΥ ἃ ἴδ οαίοΓρτοβαΡΙΥ 5οπ16 η 
ἀτοάβ, νι οἢ ταϊσηύ Ὦο οο]]οσίαᾶ [ΤΌΤ] 
ὕπο ὑγθαῦβθ ἵπ ΠΙΟ {Πογ οσσατ, Πο 
4ο (οπιροδίέίοπο ήοάἰσαπιοπ{ογ ή. 

Τμο Ἱαηπσπασο, τυ ΠΟ) ἴπο Οο]οββίαῃ 
[150 (σασ]εις νου] πδε, ΠῚ Ὦο Ἱπ- 
Γετγοᾶ {Τοπῃ {λε δοοοπηῦ σἵνει ΡΥ ΡΒΙ]ο 
Οὗ ἃ «πάαίο 5οοῦ οἵ τηγϑύϊο αβοθίίοΒ, 
ὙΠῸ Π]ΑΥ Ὀ6 τερατάσἆ, ποῦ ᾿πΠα 668 ἃ 8 
ὑποῖν ἀῑνθοῦ, Ὀτὺ 88. ὑμὶν οοΠαίεταὶ 
ΑΠΟΘΑὕΟΥΒ (566 Ὁ. δ4, ποίθ 2, Ρ. 92), ἴ]ιο 
ΤΠαεταροι{εΒβ οἵ Βογρί; «ο Κι. σοπ. 
δ 4 (π. Ρ. 476 κα.) τρυφῶσιν ὑπὸ σο- 
φίας ἑστιώμενοι πλουσίως καὶ ἀφθόνως 
τὰ δόγματα χορηγούσης, ὡς καὶ...µό- 
λις δι ἐξ ἡμερῶν ἀπογεύεσθαι τρο- 
φῆς ἀναγκαίας...σιτοῦνται δὲ...ἄρτον εὐ- 
τελῆ, καὶ ὄψον ἅλες...πότον ὕδωρ ναµα- 
τιαῖον αὐτοῖς ἐστίν...πλησμονὴν ὡς 
ἐχθρόν τε καὶ ἐπίβουλον ἐκτρεπόμενοι 
Ψυχῆς καὶ σώματος. δῦ Ῥααὶ ἃρρᾶ- 
ΥΘΗ{ΙΥ ΠὰΒ ὈΘΙΌΥΘ ΠΠ 50Π16 5]}2112} 
οχροβΙΏοη οἵ {πο τίοπΏ οἵ ο -Ο(0108- 
ΒΔ) Πεγούῖοβ, εἴίῃπου ἴῃ τ Πρ’ ΟΥ 
(πιοχο ῬτοραβΙγ) ὈΥ τεροτί {τοπι Ἱέρα- 
Ῥ]κας. [ἢ τερ]γ Π6 αἰιοςείπαν ἆσπῖθβ 
{86 ο]αίπα5 οἵ {Π18 βυβύθμι {ο ο {1016 
οἵ σοφία; 9 ἀϊδβραύοβ ἐπθ γα]αο οἵ 
ὕΠμθ86 δόγματα; ΒΘ αἰ]ονς ὑπαὺ {115 
πλησμονή ἵδ {λε σγοαῦ 601} {ο ο οἶιοε]ς- 
οἆ, ὑπ Γαία] ἀΐβεαξο {ο Ὀο οαγϑᾶ ; θαὺ 
Ἠο Μ11 ποῦ παπί ἐλαῦ ιο τοηιθᾶ1θς 
Ῥτοδοτ]ροᾶ πᾶν απγ βαΏρ(απθῖα] πᾶ 
Ἰαβήπς εβϊσαςγ. 
πο Ἱπίετρτείαίοη Ἠσγο οὔεγοά 15 

ποῦ πουν, Ὀαὺ 16 Ἠα5 Ῥοσπ βίταπσο]γ 
ογεγ]οοκεᾶ οὐ ἀθβερίδεά. Ίππο ραδ- 
ξαροβ αἀάασοά να] Τ ἰναδί 5ου έλα 

ϱτοιπᾷΙθββποββ οὗ οῬ]εσβίοπβ σοι 
Ἠαγο Ὅθθη Ῥτουρηί ασαἰπεύ 16 οπΊπς {ο 
{Πο πι86 οἵ {ιο Ῥργοροβῖθίοη; απά ἴῃ αἱ] 
οὔμαγ τοβρθοίΒ 16 ΒΘΘΠΙ5 6ο Ῥο [αγ Ργ6- 
{εγαβ]θ {ο ΔΗΥ͂ τίτα] οχρ]απαθίοτ πο ἢ 
Ἠα5δ Ῥθειπ 5ισσθβίεᾶ. Τὴ {αγοιτῖζο 
πίθυργθείαΙοἩς ἵπ αποϊεηῦ ος ΠΟΘΙ 
πιο ἁῑνιάο {[Πδπιβε]τας Ιπίο ὑπο 
6ἱαββ65, αοοοτάϊπςδ ο ο πιεαῖησ ἃ8- 
ἰστες {ο πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 
(1) Τὸ 18 εσρ]αϊπεά ἴῃ ἃ σοοᾷ 56η86: 
“ἴο βαξΙβίγ {πο τοαβοπαβ]θ παπί οἵ Πο 
ΡῬοάγ.. Τη Πῖ8β «856 οὐκ ἐν τιμῇ τινί 15 
5επετα]]γ Ἱπέοτρτείεά, ΄ ιοί πο]άϊπο 1 
(πο Ῥοᾶγ) π απ ᾖοποιγ. 80. ἴ]ιο 
πια]οτΙῦγ οὗ πο {αύμοτβ, ἄτοθὶς απά 
Παπ. ΤΠΙβ Ἰιαβ {Πο αἀγαπίαρο οἵ 
Ρτοβοτγγίπρ {πο οοπ(πιΙῦγ οὗ ὑπΠ6 του 5 
οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν κ.τ.λ. : 
ραῦ 1ὖ αβεῖσῃς απ ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙΟ 56 η886. ἴο 
πλησμονὴ τῆς σαρκός. ἘΟΥ πλησμονή 
Δἰνγαγ5 ἀεποίος «τερ]είίοἨ, ’εαν[οῖς- 
Ἰηο «οχορβρίνο Ἱπάι]σοποθ) απά οα- 
ποῦ ϱο πιϑοᾶ οἵ ἃ τοἈδοπαβ]θ αἰίοπίῖοη 
0ο ὑπ ρ]ιψαῖσα] ογαγίηβϱΒ Οὗ παῦαγθ; 98 
(α]επ βαγ5, ΟΡ. Χγ. Ρ. 113 πάντων εἰω- 
θότων οὐ µόνον ἰατρῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλ- 
λων Ἑλλήνων τὸ τῆς πλησμονῆς ὄνομα 
μᾶλλόν πως ἐπιφέρειν ταῖς ὑπερβο- 
λαῖς τῆς συµµέτρου ποσότητος: 
απ οεγίαϊπΙγ πεϊύῃοχ 0Π6 ΑΡροβίϊο που 
λα ΟοΙοβείαἩ αβοθίῖο ππογο Ι]καΙγ {ο 
ορατό Ποπι {Πῖ5 απίγοιδα] ταῖ]θ. Το 
ἴμο Ίοης Πδί οἵ Ῥαββασθς ααοἰθοά ἴῃ 
ἨΓεἰβίαίη Π]αγ Ὦο αάάσα 51οἩ το[ετ- 
6Π0665 α5 ΒΠΙΙο Γεμ. αὐ σα ὃ τ (Π. 
Ῥ. 546), Οἶεπι. Εοπι. ΠΠ. 15, ο πβῖη 
)ἰαζ. 126, Ὠϊοτ. Α]εχ. ἵπ Ἐπβοῦ. 7.1, 
νι, 25; θαὺ ΏΠογ πιϊσηύ Ῥο Ιπογουβοά 
ἴο απγ οχίοπῦ. (2) ἃ Ῥαά βοηΏβο 18 
αὐίασ]εᾶ ο πλησμονή, 38 πδασο ἆο- 
ΠΙΑΠ(Β. Απά ΠΟΥ πο ἀῑνοισεπῦ ἵπ- 
(ογρτείαὔίοΏβ πᾶν ῬθεεἨ ριύ Γουατᾶ. 
() ΤῊ ρτορεν οοπ/ΜΙπιΙῦγ οἵ ιο 5θη- 
ὕθῃοθ ἰ5. ργθδοτνθἀ, ἃπα Όλο πογάβ οὐκ 
ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός 
ΔΥῸ τορατᾶεά ἃ8 απ οχροβίίοη οὗ {πο 
ἀοοαίτίπο οἵ πο {α]βο ὑθδοθυβ [ΠΌΤ 
{ιοῦγ οι ϱοῦπί οὗ οἴθιο. 8ο ΤΠεο- 
ἆοτο οὗ Μορβαοβίία, οὐ τίμιον νοµίζον- 
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ΒΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡΕ. πιει 

:Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστώ, τὰ ἄνω ζη- 

τεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος" 

τας τὸ διὰ πάντων πληροῦν τὴν σάρκα, 
ἀλλὰ γὰρ μᾶλλον αἱρουμένους ἀπέχεσθαι 
τῶν πολλών διὰ τὴν τοῦ νόµου παράδο- 
σιν. Τηϊ8 8016 δκΏοβδΙίογ Ἠοπετοι 18 
ενἰάεπ{Ιγ αἰββα βῆρα, {ου ὮἩθ ΙΠίΤο- 
ἆπσθς 5 οχρ]απαίίοη γη ἴ1θ πγογάβ 
ἀσαφὲς μέν ἐστι, βούλεται δὲ εἰπεῖν 
κ.τ.λ.; απᾶ Ἠ]5 εκρ]απαβίοη Ἠαβ ποῦ 
Ῥ6επ αἀορίεά Ὦτ οἴμουβ. ἨΒΙίμεχ {νε 
βθηίθησθ, 80 Ιπίετρτεύεᾶ, Ώεοοππθεβ Παΐ 
απᾶ πηπιθαη/ης, ἔ]λοισ]ι 1 15 οὈγ1οιβΙΥ 
Ἱπιοπάθά {ο οπο]Ὦ ἴ1ιθ πΠοῖθ πηα[ίαυ; 
ος Όιο ΑγΡοβί]θ 18 π]αάθ 0ο εοπΏτπα {86 
γα]αο οὗ {πθ τετγ ἀοοίτῖπεβ γής] Ίο 
6 οοπι αίης, (1) Ἴπο βαεπίεπορ 15 
τοσαγάοᾶ ἃ8 ἀἰβοοπίίπποιβ; απά 1 15 
Ἱπίθτρτείθᾶ, “ιοί οὗ αι οαῖ σαζιθ) 
(ου “ποὲ οοηβϊςῖπς ἴπι αγ {)ἱι 6071- 
πποπάαδίε; ΟΥ ιοί Ἰιο]άϊης ιο Ῥοᾶγ 
πι αγ Λοποις) Ὀαὰὺ “ἑσπαϊηρ {ο σγα- 
ἐξ ία σαγηαΐ ἀεβῖγεν) οὐ παπά. 
ΤΠΙ8 1Π ΒΟΠΊΟ ΤΟΥΤῚ 9Υ οὔπον 15 αἱηιοβύ 
απίνθχρα]]γ αἀορίεά Ὁγ πιοστη Ιπίευ- 
Ῥτείοαχς, απἀἆ ΑΠΙΟηΏς {πο απεϊεηίς 15 
{οππᾶ ἵπ πο οοπιπιοηίζαίο: ἨΗἴαιγ. 
ΤΠιο οῬ]εοῦίοΏβ ὅο 16 αγο ΒετίοίΒ. (α) 
ΤῊ ἀβ]οσαθίοη οὗ ἴ]ιο Βεπίοποο 15 ἵπ- 
οχρ]ἰσαϱ]θ. Ἴμοτο 15 πο Ἱπάϊσαδίοη 
οἶ]αυ ἴῃ {Π6 ϱταπΊπαΥ ΟΥ η 6ο Υγοςα- 
Ῥα]ασγ ὑμαῦ ἃ βεραταίο απἆ ορροβίνο 
οἴαιιβθ ὈθοηΒ ὙΠ πρὸς πλησμονὴν 
κιτιλ., Ὀαῦ οἩ λα οοπίτατγ ογειγίμῖηρ 
Ροϊπίβ {ο απ αππρτοκεη οοπΙπΙθγ. (8) 
Έ]ιο βοπ5θ π]ο]ι 16 αἰίας]αΒ {ο πλησ- 
μονὴ τῆς σαρκός 18 οἶμιεν [ογοεὰ απά 
πηπαίατα], ΟΥ 16 πιαΚκος {πο Αγροβί]ο 
ΒΥ Ὑ]αῦ Ἡο οοι]ά ποῦ Ἠαγο βαϊᾷ. Τῇ 
πλησμονὴ τῆς σαρκός οοι]ά Ἠαγο {Π6 
8656 πο ΗΙ]αχγ αββῖσης {ο 1έ, ΄ 5ᾶ- 
σῖηα ΟΕ 8115. ΒΕΠΡΒΙΙΦ ὑγααίδίο Ἠάπ]απα 
οβί, ος ἱπάθϑα 1 16 οοπ]ά πιθα ' ιο 
ηυϊηα οἵ ἴἶιο Ποβ]ι) Ιπ αΠΥ 56156 (α5 10 
8 6οποτα]]γ {α]κεη Ὦγ πιοάριη ϱ0Πι- 
πηθη{αἴΟΥΒ), δΗ15 18 ν]ιαῦ δῦ Ρατ] μηροῦ 
πιο] Πᾶν βαἷᾶ. Βαῦ οῦνΙοιβΙγ πλησ- 
μονὴ τῆς σαρκός Ο0ΟΠΥ6ΣΒ ἃ ΥΘΙΥ ἀῑποι- 
οπὲ Ἰάθα {Τοπι 516] ΘΧΡΥΘΒΣΙΟΠΒ 48 τὸ 
φυσιοῦσθαι ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκός 

(σετ. 18) ΟΥ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός 
(Βοπι. νι. 6, 7), συ βίοἢ Ιπο]αᾶθ Ρρτ]ᾶο, 
βε]{-εα/Ποῖεπογ, βἰτῖ[α, Παἰτεᾶ, Πἱβοίσγ, 
απᾶ σεηογα]]γ οτονγλμῖης ἐ]ιαί 15 εατί]ι- 
Ῥουπά δ πα 561ῆ8}. Οπ ἴ]α οἴπον παπᾶ, 
1: πλησμονὴ τῆς σαρκός Ὀ6 ἴαϊκεη ἴπ 188 
παύιτα] πιεαπ]ης, ἃ8 αΡΡ]γῖης {ο 6οᾶΓ5Θ 
βοηςια] Ιπάπ]σαπςσςθς, πει ού Ῥαι] 
οοπ]ά ποῦ πᾶν βαϊᾷ π]έποαί απα]Π- 
οαὔἱοη, ὑμαῦ Οπῖς τίσοτοαβ αβοθίΙοῖδηι 
εοπάποεὰἀ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 
ΜοἩ Ἰαησπασο σου ἀοίεαί 15. οὗ 
ου]εοῦ ὮΥ 15 εσίγαγασαποθ. 

111. ---4- “1{{πὶ8 Ῥ6βο; 1 γο πεγο 
γαῖςεᾶ πὰ ΟἸ τ δύ, 1 γο πογο ἴΤαηδ- 
Ἰαζεἆ Ιπίο Ἠθατειι, γ]αῦ {ο ον ἢ ΥΩ 
γοι λτιϑῦ γοα]ςε {Πθ «παηςσθ. ΑΙ γον 
4ΊΠ5 πααςὺ οθηίτο ἵπ Ἠθατεῃ, ενα 
τοίση8 ο Ομτὶδέ πο Ἠαβ ὑμπ8 οκ- 
α]ίεὰ γοα, οπίλτοπεᾶά οη ο τση 
Ναπᾶ. ΑΙ τοις ἐποισ]ές πας αδίάς 
Ιῃ Ἠθαγθη, ποῦ οἳ ο οαγίἩ. ΒοΥ, 1 
58. 10 οπ6ο ασαίΠ, χοῦ Ἠαγο πούμϊηρ' {ο 
4ο πΙὰ πηππάαπο ὑμίηρβ: γοι αἰσα, 
ἀῑεά οπςο {ο ἃ} {ο ο ποτά: τοι 
ατο ΗἨπνίηπς αποίµον 16. ΤΗΐ5 Πο ἵῃ- 
ἀοοά ἰβ ἰάθη πον: ἰὕ 5. πο οιί- 
γγαΓ ΒΡΙΘΠΟΙ" ἃ8. πιοη οοαπῦ ΒΡΙΘΗ- 
ἀουγ; {ου 16 15. ἃ 118 γα ΟΡ δῦ, ἃ 110 
ἵπ ἀοά. Βαῦ {Π6 γεῖ] ν01}} ποῦ αἱναγς 
επἈτοσά 16. ΟΕτ]κζ, οἱ 16, 5118}} θὸ 
τηδηϊξοβίθα ΠἨογεα[ίθγ; ἴπεπ γε 8180 
5881} ϱο τηδηϊοβίθα η Ηΐ απᾶά Όλο 
πνοσ]ά ϱια]] 566 Υοι 610ΥΥ., 

1. ἘΠ οὖν συνηγέρθητε κ.τ.λ. “1 
{λιοι ψ6 106Υ0 γαἰδοᾶ, τοῦ “ ασε Όεεπ 
/αἶκεαν Τ]ο αογΙδῦ συνηγέρθητε, || 
ἀπεθάνετε (1. 20), τ6ί6Ι» {ο {λοῖν Ῥαρ- 
1851}; απ {π6 εἰ οὖν ΠΟΙ 15 ἃ τ6βΙΠΙΡ- 
οι οἵ {Π6 εἰ ἵπ 11. 2ο. 11ο βδογδ- 
πηθηέ οἵ Ὀαρύϊβιη, ἃ5. αἀπηπϊκύογεα ἴῃ 
Πιο ΔΑροβίοι!ο αρα, Ἰηγο]γοὰ ἃ ὑγγοζο]ά 
ΒΥΙΙΡΟΙΙδΠΙ, ἃ ἀθαῦ ος Ῥατίαὶ απά 
ἃ τεδιγτθσοη: 566 {1ο ποίθ οὗ Ἱ. 
12. [ἴῃ πο υἱΐθ 1561 ὑπθ80 πογθ 16- 
Ῥγοβεπίθά Ὦ} πο ἀῑξαποῦ αοἴδ, ἴ]ο 
ἀἱβαρρθαταποϱ Ὀοπθαί] ὑπ γγαίεν πιά 
πο ΘΙΩΘΙΡΌΠΟΘ ΓΓοπι ἴμο ππαίου: Ὀαὺ 



τη... 1] ΕΡΙΡΤΗΡ ΤῸ ΤῊΗΒ Ο6ΟΙΠΟΡΒΡΙΑΝΡΕ. 207 
2 δι ον -- λ 3 ᾿ κ - 3 5 / / 

τὰ ἄνω φρονεῖτε, μή τα ἐπὶ τῆς γῆς. Ξάπεθανετε γάρ, 
Δ Α - / Ν ΄σ σ᾿» ΄σ - 

καὶ ἡ ζωή ὑμῶν κέκρυπται συν τῷ Χριστώ ἐν τῷ Θεῷ" 

ἵῃ ῃ6 «παηπσο {γρΙΠεᾶ ὮΥ {16 τῖζο (Ίιεγ 
3ΥΘ πο ϑρθοΐβ οἵ Όλο βδιηθ ὑῃίηρ, 
“ΚΘ ο οοποᾶνγθ απᾶ οϱοηγες ἴῃ ὃ 
οἴτο]θ;) {ο τι86 απ οἷά βἰπι]θ. Τ]ο η6- 
Ραΐΐνο βἰάθ-- ιο ἁθαί]ῖ απᾶά Ῥατία]--- 
1} 0 1165 πο Ρροβίθτο βἰάο--ἴπο Τ6ΞΙΥ- 
χθοῦίοηῃ. Ἠεπορ {Π6 {ΥΠ οἵ ὑπ6 ΑΡο- 
Β016᾽ 8 ΤοβΙΙΠΙΡΟΙΟἨΠ, εἰ ἀπεθάνετε, εἰ οὖν 
συνηγέρθητε. 

ΤῊὴΘ «Ἀαπσο Ιπγο]ναςά ἴῃ Ῥαρθίρηι, 1 
ὉΓΌΪΥ ὙΘΔ 1564, πιαδὺ ρειγαᾶο ἃ ΠπαΠ)8 
ποθ παθατο. Τὸ αἴἴοσίβ ποῦ οΠΙγ 18 
Ρτασῦϊσα] οοπάποῦ, ραῦ Εῖς Ιπζε]]οσεύαα] 
ὀοποθρύΙοἩβ αἰδο. Τὸ 15 πούήπο 1688 
ἴμαη ἃ τοπιονα] ΙΠίο ἃ ΠΟΥ ΒΡΠΘΙΘ οὗ 
Ροεῖησ. Ηθ [15 ἰταπε]αίοά ἔγοπα θαυ 
{ο ἤθᾶνϑῃ ; πα πο 015 ἐγαπβ]αῦίοὮ 
Πἱ5 Ροῖπό οὗ τίεν 15 αἱέογαᾶ, 18 βἴαπ- 
ἀαγὰ οὗ ]πάσπιοπί 18 ΠΟῪ οἸιαπσοᾶ. 
Μαΐου 15 {ο Ἠϊπι πο Ιοηπσ6γ 86 στου 
ΕΠΟΠΙΥ; ἰδ Ῥοβίίοη θογαγάς 16 18 οηθ 
οὗ αὐβο]αίθ ποιγαΠϐγ. Αβοοθῖο τα]ςς, 
ταῦ} ογάΙπαπσςΒ, Ἠαγθ οραδθοὰ {ο ἨαΥθ 
αΏγ αὐφο]αύο ταίαθ, Ἰπγορρθούίτο οὗ 
ὑπο] ο οσο. ΑἹ] ὕμοβθ ὑμῖπρ8 ἃ16 οὗ 
{πὸ θαυ, θαυ ύηγ. Τῆθ πιαῦετία], υπο 
{δ ΒΊΟΥ, πο πιππάαπθ, ἢὰ5 ΡΘΗ 
ρ]ασθ {ο {Π6 πιογα!, ὑπ6 είογπα], {116 
Ἠθαγεη]τ. 

τὰ ἄνω ζητεῖτε κ.τ.λ.) ΄06859 {ο 
οοπεεηύταίο Τοιγ οΠοΓΡί65, Τοιγ 
ὑπουρ δ οἩ πηππάαπθ ογάΙΠαΠςΘΡ, απά 
τοα]ῖ5θ γοιΥ ποπ ἃ Πα Ἠοαγεπ]σ 116, οἱ 
πο] Οξύ 15 {ιο Ρο]6- βίαν. 

ἐν δεξιᾷ κ.τ.λ.] “δοίης δεαίεᾷ ο ἐ]ο 
γίσμξέ ια ο 6ο πετθ καθήμενος 
τι ποῦ Ῥο οοηπορίοά πι ἐστιν ; 
566 1ο ποίθ ΟΠ ἀπόκρυφοι, 1ϊ. 3. ΤῊ]8 
ῬαγθΟΙΡΙῚ] οἸαιβο 18 ρου ηθηῦ απά 
οπιρ]ιαθίο, {ογ ὕμο βθββίοῃ οἵ ΟΠ γὶϑῦ 
ΠΠΡΙΙΘΒ ο βθββϑίοῃ οἵ ιο Ῥομσοτου 
15ο: ΕΡΙιοΒ8. 1]. 4---6 ὁ δὲ Θεός...ἡμᾶς... 
συνεζωοποίησεν...--«Καὶ συνήγειρεν καὶ 
συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ κ.τ.λ.; ΕΟΙΠΡ. 19ου. Π]1. 21 
ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ 
ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ 

θρόνῳ αὐτοῦ, ἴῃ {Π6 πιθβδασο αἀάτοβεοᾶ 
{ο ιο ργϊηοῖρα] ομυγο οἳ {1185 α15- 
ὑτιοῦ: 899 αΏοτθ, Ῥ. 42. Βαβαΐ, 588 
ΟΠσγβοξίοΠ1, ποῦ τὸν νοῦν ἀπήγαγε τὸν 
ἡμέτερον ; πῶς φρονήματος αὐτοὺς ἐπλή- 
ρωσε μεγάλου ; οὐκ ἤρκει Τὰ ἄνω εἷ- 
πεῖν, οὐδὲ, Οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ἀλλὰ 
τί; Ἔν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος" ἐκεῖ- 
θεν λοιπὸν τὴν γῆν ὁρᾶν παρεσκεύαζε. 

2. τὰ ἄνω] ἜΠε Β4ΠΙΟ οχρτοββίοπ 
γορθαύθα {ος ΘΙ ΡΠ 515; ΄τΤοι πια 
ποῦ οΠΙΥ 866; Ἠθανεπ; Τοι πηυϑῦ 8150 
ἐλήηϊ Ὠθανθη. ΒῸΣ ἴο οΡροβΙοη οἵ 
τὰ ἄνω δια τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΝ 
γΣ ἢ φρονεῖν, οοπαρ. ΕΠ]. 111. 19, 20 
οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες, ἡμῶν γὰρ 
τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει; 
806 4580 ΤΠεοΡΗ. αὐ Αιίοῦ. Π. 17. 
Ἠχίταπιθεβ τηθοῦ. ΤἨθτο {ιο Αροβί!θ 
Ροϊπέβ ο απ  Π 6515 {ο οοηπίγογοτύ ἃ 
6ποβίῖο αβοοὐἰοίδια : ἴῃ ιο ΡΙΠρρίαπ 
Ιου; Ἠθ 11868 086 5816 οοπίγαβύ {ο 
ἄεποαποθ απ Βρίσατοπη ΒΘΠΡΙΚΙΙΣΠΗ, 
Βού αἶἰ]κο αγο στα! οἵ {ο βα11Θ ἔπη- 
ἁαπιοπία] εττογ; Ὀοῦι αἰ]κο «οποε- 
ἰταίο ὑποῖν ὑπουρηῦβ οη πιαῦοτ]α], τη η- 
ἆαπο ὑῃ]ηΡ98. 

3. ἀπεθάνετε) “γ6 ἄϊεα ) ἵπ Ῥαρίίβιη. 
ΤῊΘ αοτῖδῦ ἀπεθάνετε ἀθπούε» {Π6 ραδί 
δοῦ; ιο ροχ{εοῦ κέκρυπται [ιο Ρ6ΥΠΙ- 
πρϑηὺ οῇῄοοίβ. ΕΟΥ ἀπεθάνετε 899 ἴ]θ 
ποίθΒ ΟἨ 1]. 12, 20. 

κέκρυπται] “5. Πϊάαοπ, ἵΒ Ῥατιεᾶ 
οαὖ οὗ βρη, {ο 0πΠ6 ποτ]ά» ΊΤ]ιο Αρο- 
5.165. δυριμηθηῦ 15. 818: “ἤθη γοῦ 
βαπῖς ππάςθγ ιο Ῥαρθίβπια] ππαίατ, Τοι 
4ἱβαρρεαγεά {οχ 6ὖεε ἴο Όιο γοτ]ᾶ. 
Ύοα χο8θ αραῖη, 16 15. πας, θαῦ τοι 
ΤΌΒΘ ΟΠΙΥ {ο οα, Το ποτ]ά Ἠεπσθ- 
ἴον ἢ Κποις πούµ]ησ οἵ γοῦν που 6, 
απά (48 ἃ οοΠΒΘ(ΊΕΠςΘ) γοιγ ΠΟῪ [10 
πηπβῦ πο πούμίηρ οἵ {πο ποτ]. 
έΝεααο Ομτϊδίατι 8478 Ῥεησε[, ΄ηοθ- 
απο ΟΠγΙβῆαποΒ πον]ῦ πΙππάΒ; 30 πο 
Οµτ]βάαπῖ μάπα Ρ]αποβ6ΙΡΒοΡ’; 6ΟΠΙΡ. 
19, χἰν. 17---ΙΟ τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 
θείας ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι 
οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει 
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“ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθή, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ 
ς ΄ Δ 3 - / μ 3 / 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξη. 

4. ἡ ζωὴ ὑμῶν. 

αὐτὸ, ὑμεῖς [δὲ] γινώσκετε αὐτό...ὁ κὀ- 
σµος µε οὐκ ἔτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεω- 
ρεῖτέ με ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς 
ζήσετε. 

4. ὃ Χριστός) Α {οπτὸι οοσΙΓ- 
16ηςΘ οὗ ἴλθ παπιοθ οἵ Ομτὶεύ ἴῃ {15 
οοπίεχέ; οΟΠΙΡ. ΘΓ. 2 τῷ Χριστῷ, ὁ 
Χριστός, ΥΕΥ. 3 σὺν τῷ Χριστῷ. Α 
Ῥτοποιῃ που] Ἠαγο Όθεηῃ ΠΊΟΥΘ παῖι- 
τα], θαὺ 1655 οπιρ]ια{]ο. 
ἡ ζωὴ ἡμῶν] ΤΗΙ5 15 αη αάγαποῬ ΟΠ 

ἴπο Ῥτονίοας αἰαζοπιαηῦ, ἡ ζωὴ ὑμῶν 
κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ, ἴῃ πο 1θ- 
εροοίΒ: (1) 1ῦ 15 ποῦ ποι {ο ανα 
5814 ὑπαῦ {Π6 Π| 15 Βῃαγϑα τοὐ(]ν Οτδέ. 
ΤῊ Αγροβί]θ ἀθο]αγεβ ὑμαὺ ἴ]ο [18 18 
Ογ δῦ. Οοπιρ. 1 908}. τ. 12 ὁ ἔχων τὸν 
υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν, 15η. ΕΡ/ι68. 7 ἐν θα- 
νάτῳ ζωὴ ἀληθινή (οἵ 050), ΦΥ. 
4 Ἰησοῦς Χριστὸς τὸ ἀληθινὸν ἡμῶν ζῆν, 
Ερλ68. 3 Ἰησοῦς Χριστὸς τὸ ἀδιάκριτον 
ἡμῶν ζῆν, ἥασῃ. τ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
διαπαντὸς ἡμῶν ζην. (2) Βοτ ὑμῶν 18 
Βα Ὀϑυϊαἰθα ἡμῶν. ΤῊΘ ΑΡοβί]9 μαβύθῃβ 
{ο Ιπο]αάςο Πϊπιςε]Γ απποης {ιο ταςί- 
Ρϊοπίς οἵ πὸ Ῥουπίγ. Έοτ 5 οἶια- 
τοίου δύο ἐγαπδ]θίοπ {γοπ1 {Π6 5οοοπά 
Ρογβοπ {ο {π6 Πγεί 8600 ἴπο ποίθ οἩ Π]. 
13. Τμο τοαᾶῖης ὑμῶν Ἠθγο Ίιᾶδ ΥΘΥΥ 
ΠὶσἩ βιαβροτῦ, απᾶ οἱ ἐπ αοοοπηῦ 1 
Ἰαγο ϱΊνου 16 8 απ αἰογπαίίτο; Ῥαΐῦ 
16 15 πιοδῦ Ρτοβαβ]γ ἃ ἰγαπβογῖὮοι’5 ΟΟΓ- 
ΥΘΟΙΙΟΠ, {ΟΥ ἴπο βᾷκθ οἵ του 1 
ψηθ] {ο Ρυθοθαϊηρ, 

τότε καὶ ὑμεῖς κ.τ.λ.] “ΤῈ τοῖ] π]ῖο]ι 
ΠΟΥ͂ ΒῃγΟι 8. γοιν Ἠϊσ]ιου 1ο ἔτοτα 
ΟὔΠοΥβ, απά οτοπ ῬραγίΙγ {οπι Τοι- 
βονος, 011 πη Ὅ6 πὶ πάγη. Τμο 
ιγοτ]ά πο} ρουβθοιῦθβ, ἀεδρίδο, ἶσ- 
ΠΟΙῸΒ πον, ΤΠ] ἔπαπ ὍΘ Ὀμπάεά τ ἢ 
ἴπο ἀασζ]τπο ϱ1ουγ οὗ υπο τετε]αδίοη. 
Οοπιρ. 1 90}. 11. 1, 2 ὁ κόσμος οὐ 
γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 
ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ 
οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα' οἴδαμεν 
ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσό- 
μεθα κ.τ.λ., ΟἸΘμι. ΤΠ Ομ. 5ο οἳ φανερω- 

θήσονται ἐν τῇ επισκοπῇ τῆς βασιλείας 
τοῦ Χριστοῦ. 

ἐν δόξη:] Φ0}. χΧΥ]]. 22 τὴν δόξαν ἣν 
δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ΏΟΠΙ. γ11]. 17 
ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 

5--11. “50 {θη τοα]Ι5θ ὑπ185 ἀθδαύῃ 
ἴο ιο πουῦ]Ἱᾶ ; ΚΙ] 21] γοῦν ΘΑΥΕΙΥ 
ΠΊΘΠΙΡΕΥΒ. [5 1ὖ Γογπ]σαίοπ, ἱππραγ1Υ 
οἵ π]αίετεν Κἰ πα, ΡαβδΙοἩ, ον]] ἀθβίτο Ἱ 
ΟΥ ασαῖη, 15 16 ἐπαὺ οογεξοιβηθΒε γ]ΙοἩ 
Π]ΩΚΟΒ ἃ ΤοΠΙσΙοἩ, απ Ι4ο]αίτγ, οστοσα ἢ 
Ῥο ποὺ ἀεοεῖντο γοαΥβ6ΙΥΘΑ. Έον αἲϊ 
{Π 686 ὑπίηρβ ἄοάς πταῦ]ι π]] ΒΌΓΘΙΥ 
οοπιθ. ΤΠ {λες 51Πη5 τα, Ίο οὐοὺ 
6επίΙ]6Β, Ιπάπ]σαα ἴῃ 6ἴπιος ραςί, ΊΊΘη. 
γοασ Η{θ πας βροπῦ διυϊαβὺ ἤθη. Ῥπό 
ΠΟΥ͂ ογθγγ{ῃμ]ης 15 παπσαᾶ. Νου γοι 
αἶδο πιπβῦ Ῥραῦ απαγ ποῦ {818 ος ἐλαί 
ἀθξίτο, Ὀαὺ αἲ] β'πβ πη]αίδοθΥοχγ. Απ- 
δει, στα, πια]ῖοςθ, βἰαπάσγ, ΠΙΜΥ 
4Ὀιβθ; Ῥαπίε] Τρ {γοπι γοῦν 1ρβ. ΒΘ 
ποῦ [8150 ὁπ6 {ο αποίποχ ἴῃ ποτά ΟΥ 
ἀ4εθά; Ὀαὺ οαδὺ οϐ {ου ογον ἐπ6 οἱά 
τῇδ η Ἠϊ6 αοὔΙοΏς, ἃπα Ῥαῦ οὐ ἔ]α 
ΠΟΥ, πο 15 Γθπουγθα ἴτοπι ἆαγ {ο ἄαγ, 
ρτογψῖηςσ απίο Ρροτίεεῦ Κποπεᾶσο ἐπα 
τε[αςμ]οπεᾶ α[ίογ λαο Ίππασο οἵ ἢ15 
Ονεαίοτ. Ιῃ {Πῖ ποπ Πίο, ἴῃ [5 
χοβοπεταίθο ΤΠ, {ποθγο 15 ποῦ, ἔμογα 
οδηποῦ Ῥο6, αΠΥ αἰδυϊποίϊοη οἵ ἀτοεῖς οὐ 
261, οἵ οἰτοππισϊβίοη ΟΥ αποϊτουπης]- 
βἴοη; {λμοτο 15. πο ΤΟΟΠΑ {ου Ῥατρατίαη, 
{οτ Βογίμίαη, {ου Ῥοπά ος Πο. Οητὶδύ 
Ίμας ἀἱερ]ασθᾶ, Ἰαςδ αππϊμΙ]αίεᾶ, αἱ 
ἔθεο; Οτ]δὲ 15 ΠΙπΙδοΗ 811 Οήπσε 
ἃ Πα ἴῃ 81} ὑμίηρ 5. 

5. ΤῈ [8156 ἀοοίτῖπο οὗ {πο (ποβ- 
6ῑσορ ας {α]]οὰ 6ο οἹιεο βεηδαα1] Ἱπάτ]- 
6εποοῬ (Ἡ. 23). Τπο πιο ἀοείῖπο οὗ 
ἴπο Αγροβίϊο Ἰαςδ Ῥοπογ {ο ΚΙ] ἴπο 
πᾖλοῖΙο οατπα] πη. Τ]ο 5α ρε ὑαθῖοη 
οὗ ἃ οοπιρτεμθπβῖτο ὈῬτϊποῖριθ {ος 
βροοία] Ργοοορίς---οξ ὑπ Ἠθαγεπ]γ 110 
ἴῃ ΟἨγ]β6 ἴον ἃ οοᾶθ οἵ πιπαίθ ογα]- 
παηοθς--αὖ Ἰοποί]λ αἰαῖπ5 ἴλο οπά 
αἴύου πίοι ὑπ ἀποβίῖο ἔεας]θιβ Ἠαγο 
βΊνει, ἃπα βγη ἴῃ γαίῃ, 
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Νεκρωσατε οὖν τὰ µελη τα ἐπὶ τῆς γῆς" πορνείαν, 
“ / 3 7 7 ᾿ Ἂς 

ἀκαθαρσίαν, παθος, ἐπιθυμίαν κακῇνν Καὶ “Τήν πλεογ- 

Νεκρώσατε οὖν] 1.0. Ο31ΥΥγ Οαὖ 018 
Ῥτϊποϊρ]θ οἵ ἀθαίῆ {ο ἴἶιο νοτ]ᾶ (Π. 29 
ἀπεθάνετε, 111. 3 ἀπεθάνετε), απᾶ ΚΙ] 
εγετγύ!ηρ ὑπαῦ 15 πιαπάαπο αηᾶ ο.Υ- 
πα] 1Π γοιγ Ρείης.) 

τὰ µέλη κ.τ.λ.) ἘαςἩ Ῥογδοῦ Ἠαβ ἃ, 
Ὁποίο]ά ΤΟΥ] ῬογβοπαΠίγ. ΤΠετο 15 
πὶ ΠΠ {ο “ οΪά πια, απᾶ Όμετο 15 ἵΠ 
[1 4180 ο που) (νν. 9, 19). Τ1ο 
οἷά τπαπ τ] Π 811 18. ΠΙΟΠΙΏΟΥΒ πας 
ρο ρΙΙ]6βΒΙΥ 5]αΐη. Τὸ 18 ρ]αῖη ἴ]ιαῦ τὰ 
µέλη Ἰετο 15. αδεά, Ἰ]κο ἄνθρωπος ἴῃ 
ν6Υ. 9, ποῦ ΡΗγβίσαΠγ, Ῥαῦ πποτα]1γ. 
ΟΥ αεὐαα] 1115 τηαΥ Ῥο αἴζ]ιοΥ τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς ΟΥ τὰ ἐν τοῖς οὐράνοις, αοοοτ- 
Ίησ αδ {Πογ αγο π]αάο ΙΠδίγαπιθηΐ5 {οΥ 
Όλο πγοτ]ᾶ οὐ {ου Οδ: 1υδὺ α5 ν{θ--- 
ΟἿ ποιο Ῥεΐης---πλαγ ἰάσπυγ οι- 
ΒΘΙΥ 65. τ] {Π6 παλαιὸς ἄνθρωπος ΟΥ̓ 
Ψ6] {]ιθ νέος ἄνθρωπος οἵ ον ὑνοίο!α 
Ρούθη αν. Ἐοσ 18 86 οἵ {π6 ΡΙΙΥ- 
Β1081, 5 α ΑΥΠΙΡΟΙ οἵ ὕμθ πιοτα] οὗ 
ΝΠΙοΕ 1ὖ 15 ιο Ῥροθεπίία] Ππβγαπιοηί, 
ϱοπΙρατο Μα(ί, ν. 29 86. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλ- 
µός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε 
αὐτόν κ.τ.λ. 

1 Ἰαγο τεηιτεά {ο Ῥραποααίθ 
Α{06Υ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ΤΠ πορνείαν 
κ.τ.λ. 316 Ῥτοβρθσῦίνθο αοοιβαΜῖνες, 
πΙσἩ εποπ]ά Ῥο ρογοιγπαᾶ αἰ γθοῦυ ὉΥ 
ΒΟΠ1Θ 500} ποτὰ ἃ5 ἀπόθεσθε ῬΒαῦ 
βοτοτα] ἀερεπάεπῦ ϱΙα1865 ΙΠ{ΘΥΡΟΡΟ; 
υπο ]α5ῦ οἵ {παρα ἱποϊάεπία]]γ βασσεςίβ 
ἃ εοπίταβύ Ῥεύπεσν {ιο ραξδύ απ {ο 
Ρτεδοηῦ; απᾶ {158 οοπίτγαςδί, Ργοάοπτῖ- 
παδῖησ ἴῃ {ο ΑΡροβῦ]ο” παπά, Ίος 6ο 
απ αὈναρύ τοσαβυίησ οἵ ιο βεηπίςησθ, 
νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 
ἵη ἀϊδγοσατά οἵ {ρο οτἰσίπα] οοπβίτας- 
Ποπ. ΤΠ οΡροβΙδίοη οἵ ποτέ πᾶ νῦν 
Πὰ8 ἃ ἰοπάςπογ {ο ἀἱβιοραίο ἴ]ο οοἩ- 
αἰγιοῦίοῃ ἴῃ οὺ Ρα], 48 1 1. 22 νυνὶ δὲ 
ἀποκατηλλάγητε(ΟΥ ἀποκατήλλαξεν),]. 26 
νῦν δὲ ἐφανερώθη : 566 {Π| πιοῦθ οἱ {118 
]αὐ0ου Ῥαββασθ. ΕΟΥ 0Π6 π]ο]ο τὰ οὗ 
Όλο 5εηύεποθ (Πο ραγεπί]ιοίῖο το]αίίνο 
εαπβο», ὑπ οοπύγαβῦ οἵ ραβῦ απᾶ Ῥγο- 
βοηύ, δ {πῃ Ῥτοκενπ οοπδύχιιου οι) 

σσ. 

ΟΟΠΊΡΑΥΟ ἨΡρΙ6βΒ. 11. ---σ καὶ ὑμᾶς...ἐν 
αἷς ποτέ...ἐν οἷς καὶ...ποτε...ό δὲ Θεός... 
καὶ ὄντας ἡμᾶς συνεζωοποίησεν. 
ἍΤ} ιο οοΏΊπποἩ ραπούπαἰῖοπ ἐπ 

Ἱπθογρχείαθίοη 18. εαπα]]γ ἀναγ, 
π]ιοῦιαογ νο ἰγθαῦ τὰ µέλη απΠᾷ πορ- 
νείαν κ.τ.λ. 38 ἴῃ ἀἰτεοῦ αρροβΙΜίοη, ΟΥ̓ 
85 ἆοαβ]ο δοοιβαύνθϑ, ΟΥ Τη ΑΠΥ οἴ]ιατ 
αγ. Πο «35ο 18 Ῥοβύ ραῦ Ὦγ Ώοτο- 
ΥΙΠΠΒ, σάρκα καλεῖ τὴν ἁμαρτίαν, ἧς καὶ 
τὰ µέλη καταριθµεῖ...ὁ παλαιὸς ἄνθρω- 
πός ἐστιν τὸ φρόνημα τὸ τῆς ἁμαρτίας, 
µέλη δὲ αὐτοῦ αἱ πράξεις τῶν ἁμαρτη- 
μάτων; Ῥαῦ 08 18. απ οἵαδῖοη οἱ {Π6 
ἀἰποτ]ϐγ, νυ] οἢ. οοΠβΙ5ῦ5 ἴῃ ὑπ ἀἰτοοί 
αΡΡΟΒΙΠΟΠ οὗ {Π6 ᾿πβύγαπηθηΐβ απἆ {Π6 
δούϊντ168, ἴγοια Ὑ]αίεγευ ροϊηὺ {ΠΥ 
819 γἱθυγϑα, 

πορνείαν κ.τ.λ.] Το σοπεγα] ΟΥ̓ΔῸΣ 
15. ΠΓοπ1 {μο 655 οοπιργεμοαηθίγθ {ο {πο 
ΤΟΥ͂Θ οοπιρτο]ιεηβίνα. Τῆιβ πορνεία 18 
ὃ, βρεοῖα] Κπά οἵ ππο]ουπηςβς, π]]]ο 
ἀκαθαρσία 18. πΠΕΙΘΑΠΠΘΒΒ 1η αΠΥ {ΟΥΠΙ, 
Ἐ}ΡΙΘΒ. Ύ. 3 πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία 
πᾶσα ; ΟΟΠΙΡ. 6]. ν. 19 πορνεία, ἀκα- 
θαρσία, ἀσέλγεια, πΙδ]ι {π6 ποῖθ {λογο, 
ΤῊ Β ασαἰπ πάθος, (]οισἩ ΓΘ ΘΟ] 
τείθιτίηςσ ὕο ὑΠ18 οἰδ55 οὗ βπβ (ἔοι. 1. 
26, 1 1655. ἱν. 5), σου] ἱπε]αᾶο οὐ 
Ῥαβο ΡαβείοπΒ νγ]μ]ο]ι (ὁ ποῦ {α]] απάστ 
Όλο οαίεδοιγ Οἵ ἀκαθαρσία, 8 {ου 1η- 
βίαπςθ Ρ] αὐ ΠΥ αι 1 ΘΙ ΡΟ ΥΆΠΟΘ. 

πάθος, ἐπιθυμίαν] ΤΠ6 ὕπο γογᾶς 
οσοι {οροί]ιος ἴῃ 1 Τ]6βς. ἵν. 5 μὴ ἐν 
πάθει ἐπιθυμίας. Β0 1π ἃ Ρᾷ5545ο 6Ι086ΙΥ 
γοβοπηρ]ης {θ {οχί, 6]. γ. 24 οἱ δὲ 
τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρω- 
σαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυ- 
µίαις. Τ19 5816 γῖοο πΙαΥ Ὀ6 γἰοιπγοἆ 
88 ἃ πάθος Γ1ΟΠ1 105 Ραββῖνο απάᾶ απ ἐπι- 
θυµία [τοια 108 δούϊγο 5:46. Τὴ ποσὰ 
ἐπιθυμία 15 ποῦ τπι864 Ίιογο 'π {Π6 ο- 
βὐγ]οίεᾶ βθηβθ πι] [Ὁ αρ ο.5. ἴῃ 
ΑγΙ8ῦ, ΒΙΑ. ἱο Π. 4, θυ Θ. 10 Ταης6Β 
τεῦ απσον, {εαχ, οἵο., Ὀεῖπς τε]αίθεά 
ἴο πάθος 8 ἴῑιο 5ρθοῖο {ο πο ΘΠ 
(596 (α]. 1. ο. ποίθ). Τα ἴιο (ἄτοεις 
Τοβίαπιεπύ ἐπιθυμία 18 ὃι ΠΙΟ πλοτο 

14 
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εξίαν, ἥτις ἐστιν εἰδωλολατρεία, δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ 

οοιηργο]ιθηβίτθ 56Π56; 6.5. «7 οι. νη]. 44 
τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε 
ποιεῖν. Ἠετο, 1 δηγ πο, ἐπιθυμία 
18 του ὑμὰη πάθος. ΔΥ 116 πάθος Ἱπ- 
οἶαάςς 41} απσογεγπαβ]ε αΗΘΟΡΙΟΠ, ἐπι- 
θυµία κακή ΥΘάΕΊΙ6Β {ο 81] ον]! Ιοησίπρς. 
Ἴδού, 84Υ8 ΟΠΥΥΒΟΒΙΟΠΙ, γενικώς τὸ πᾶν 
εἶπε' πάντα γὰρ ἐπιθυμία κακή, βασκα- 
νία, ὀργή, λύπη. Τ]ιο ερϊσ]ιεί 15 αἀάθά 
Ῥθσβ5ο ἐπιθυμία ἵδ οαραβ]θ οὗ ἃ σοοᾶ 
Α6Π66: ΟΟΠΊΡ. 1 ΟΟΥ. ΣΧ. 6 ἐπιθυμητὰς 
κακών. 

καὶ τὴν πλεονεξίαν] “ απ εδρεεῖα]] 
οουδἰοτιδηοβ». ἹΠπιρατίίγ απἀ οοτεῖ- 
ϱ1βΏ658 πΙαΥ Ὦε βαϊα {ο ἁῑνίάο Ῥεύνγεσπ 
ὑπο ΠΘΑΤΙΥ ιο π]ο]ο ἀοπιαῖη οὗ Ἠπι- 
18Η 561 5 655 απ τῖσο; “δ᾽ αγατ]δα, 
Ργοδίταία οδί, οχθιταῖῦ Ηρ]ιάο) (Ο7ΡΥ. 
ἆε Ιήογί. 3). ΤῊΘ οπς μᾶ5 Όδει αἰγολάγ 
ἄρα νι; [86 οὔ]ετ πεθεᾶβ ΠΟΥ {ο Ὀθ 
αρεοία!]γ ἀεποιποθά; οοπιρ. ΕΡΙ68. 
γ. 3 πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ 
πλεονεξία. “ Ηοπιο εχίτα ΏεΠ] 8478 
ῬΏοπρο] (οι ῬἈοπι. 1. 29), “αὐδουὶῦ ραδι- 
Ίσα ἵπ ογδοαίτα πιαζεσίαΗ το Ῥεχ Το- 
Ἱαρίαίοπι γοαὶ ΡῈ} αγαπ]θῖαπη ΟΟΠΙΡ. 
1 οοί. αὐἱ Γαΐ. πα. 16 φυλάξασθε 
οὖν, τέκνα µου, ἀπὸ τῆς πορνείας καὶ τῆς 
Φιλαργυρίας...ὅτι ταῦτα ἀφιστᾷ νόµου 
Θεοῦ. Βιπι]ατ]γ Πγ515 Ργίµαρ. 4 (ρὲ- 
βίοί. «γαεο. ϱ. 692, εᾱ. ΗοΤΕΠΕΙΥ) ὀνο- 
µάξαιμι δ᾽ ἂν αὐτῶν [1.6. {π6 γἱςθβ] 
πρᾶτον ἐπελθὼν τὰς µατέρας ἀκρασίαν 
τε καὶ πλεονεξίαν ἄμφω δὲ πολύγονοι 
πεφύκαντι. Τὸ πιαςί 6 τεπιοπιρογοἆ 
ὑπαῦ πλεονεξία ἵδ ΠΙΟ πΙάες ἐδ 
φιλαργυρία (886 Έτοποι ΔΝ. Τ. γη. 
ὃ αχἰτ. Ρρ. 77 5α.), ΒΊΟΝ 1056] 15 οα]]εά 
ῥίζα πάντων τῶν κακῶν (1 Τ1πι. ΥΙ. 1Ο). 

Έμο αἰθεπιρύ {ο ϱ1γο πλεονεξία Ἰ169υθ 
ὉΠ ἴῃ Οὔ" ραβξασς5 ὕΠ6 56Π50 Οἱ “1π- 
ριατΙίγ) (566 6.5. Παπιπποπᾶ οὁη. ἨοΠῃ. 
1. 29) 15. [οππᾶάςά οἩ ἃ πιδοοποερ{οη. 
ΤῊΘ νου πλεονεκτεῖν, πλεονεξία, ν71}} 
ΒΟΠΊΘ 65 Ὀ6 πϑθα ἴῃ Το] ὔϊοη 6ο 51Π8 
οἳ αποΙθαπΠΘΒ, Ὀδοααδθ ΒΠΕΗ ΠΙαΥ Ῥα 
αοῦς οὗ 1] αβύϊοθ αἱδο. ΤῊΒ αἀα]ζενν 
15 ποῦ οη]γ ἹπιραπΙθγ, Ῥα6 16 18 ΓΟΌΌΘΥΥ 
88Ο: ΠΘΠΟΘ 1 1688. ἱν. 6 τὸ μὴ ὑπερ- 
βαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ (5ε6 {ἴπθ ποίθ 
{Ἠεγς). Ίπ οἴ]ιογ Ραβ5αδος5 ασαῖπ {λογο 
η] ο απ αοοϊάεπία] οοππεσίοη; ϱ.6. 
ἘΡ]6Β. ἵν. 19 εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας 
πάσης ἐν πλεονεξίᾳ, 1.6. “τ ἢ στεεᾶῖ- 
Π655, “ΜΠ οπ{6]γο ἀἱδγεσαγά {ου {Π6 
τἹΡη 5 οἵ οἴμει».’ Βαῦ ποπΏετο ἆο 
ὑῃ8 πονάς ἵπ ἐΠεπιβείγες βαροθβὺ {Π185 
πηθαηΐησ. Ἠστο ὑπ6 ρϑυ 0165 καὶ τὴν 
ΕΠΟΙΥ ὑπαῦ ἃ ΠΘῪ ἴΥροθ ο 5[η 18 ᾿πύγο- 
ἀἆασεὰά γη] πλεονεξίαν: απὰ ἴῃ ἴια 
Ρ8Υαἱ6] ῥραββασθ ἘΡρῃθΒ. γ. 3 (αᾳποζεᾶ 
αΏονθε) ιο βαρ ἀἰδποίίου 15 Ἱπαῖ- 
οαέεᾶ ὮγΥ ἔῑιαο έμαπσα ἔγοπι πο ο0Ἡ- 
7αποῦϊνο ραγίίο]ε καὶ {ο {86 ἀἰς]αποίῖνο 
ἤ. Τῷ ἵ8 απ 6ΥΤΟΥ {ο ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπαῦ {Π15 
ΒΟ6ἨΠ86 ΟΕ πλεονεξία 15 5αρροτεά Ὦγ 
(ᾖεπα. Λ]εσ. οέγοπη. 111. 12 (ρ. 551 54.) 
ὡς γὰρ ἡ πλεονεξία πορνεία λέγεται, τῇ 
αὐταρκείᾳ ἐναντιουμένη. Ότπ Π6 ϱοἩ- 

ΥΟΙ506 6ΕΥΥΟΣ οἱ οχρ]αϊπῖηρ ἀκαθαρσία ἴο 
πηθαΠ ΄ σγθδεςἵηοςς,᾽ «οογείοπςηθΒς, 566 
1116 ποίθ οὗ 1 Τὴ658. Π. 3. 

ἥτις κ.τ.λ. “ος τὲ ὃἐ8 ἰάοίαίγγ’: 

οοπιρ. Ε}ΡΙΙ68. Υ. 5 πλεονέκτης, ὅ (οἵ ὅς) 
ἐστιν εἰδωλολάτρης, Ῥοῖϊγο, Αι, 11 
«81 αα15. ποῦ αὐβήπαεγίὺ 56. ΔΌ ατατὶ- 
σα, ἃ Ἰάο]ο]αίτία οοϊπααϊπαβϊθιγ” (566 
Ε)ηΠἐμρίαπι8 Ῥ. 63 οἹ 86 πιϊδιπᾶθυ- 
5ὐαπαϊηρ οἵ 015 ραξκδασς). Τὴ οογεί- 
ΟἿΒ ΠΔἢ 565. πρ αποίµος ορ]θεῦ οὗ 
ΥΥΟΥΡΠΙΡ Ὀρβίάςβ ἀοά. λετε 1Β ἃ βουύ 
οὗ το] ρου ῬΌΓΡΟΒΘ, ἃ ἀαεγοῦδίοη οἵ {πο 
508}, {ο ϱταοεᾶ, ΙΕ τ Κ68 {ο 51 
οὗ Όλο πηῖδοΥ 50 Βαίοία]. ΤῊ Ἰάεα οἵ 
αναχίοο ἃ5. ἃ γοἠρσίογ τὴ πᾶν Ώθ6οι 
εισσοδίεἀ {ο δῦ Ραα Ὦγ ους Τους 
ΝΟΥ, Μαϊζ. νἱ. 24 οὐ δύνασθε Θεῷ 
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ, ἴποιςδῃ 1ὖ 15 ἃ 
μηβία]κο {ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ ΜΑΠΊΠΙΟΠ πα 
86 ηαπΙθ οἵ ἃ Ὀγτίαπ ἀαΙγ. Τῦ α)- 
Ῥ6αίβ ΒΟΥΘΥΘΙ εἰδαμ]οτο ἴπ «1 ογ]β] 
ΟῚ. οἵ {818 απά Ἰαῦς; ασο8: 6.5. 
Ῥ]μ]]ο ἄο 77οη.. 1. 2 (11. Ῥ. 214 84.) παν- 
ταχόθεν μὲν ἀργύριον καὶ χρυσίον ἐκπο- 
ρίζουσι, τὸ δὲ πορισθὲν ὡς ἄγαλμα θεῖον 
ἐν ἀδύτοις θησαυροφυλακοῦσιν (ἢ ὑΠ6 
τ 016 οοπὐοχῦ), απά ,ϑλθη οί, ἰαῦϑα 
[0]. 121. 3 “Θὰ 0Ρ68 5188 τα ἱρ!ϊοαῦ 
ρου ἴοθητβ, 116 οϑῦ Ιάο]ο]αίτα (1 
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οὔμου Ῥαββασο5 αιιοίοά Ὦ}γ ΥΥ δὐβίθι 
«πα Βοπδιίρεηπ ον ΕΡ "68. ν. 5). δύ 
Οµπγβοβίοπη, 11ο. τη «Ἰοαππ. πο 
(νττ. Ρ. 392 84.), επἰαγς6Β οἩ {ιο ο]6 
οἵ ποα]έ]ι---ἶμο οοπβεοταθίοη οἵ 16, {16 
ΥΨΟΥΑΙΗΡ Ῥαϊά {ο 16, ιο βδουῖῆοοβ ἀθ- 
πιαπᾶ ϱᾷ ὮΥ 16: ἡ δὲ φιλαργυρία λέγει, 
Θῦσόν μοι τὴν σαυτοῦ ψυχήν, καὶ πείθει" 
ὁρᾷς οἵους ἔχει βωμούς, οἷα δέχεται θύ- 
ματα (Ρ. 393). Τὴ6 Ῥαββασε ἴῃ Τεν. 
ὦἱξ αΐν. πᾶ, τὸ ἡ φιλαργυρία πρὸς 
εἴδωλα ὁδηγεῖ 15. ΠΟ τεαὶ Ῥατα]]α] {ο δύ 
Ῥδα} 5 Ἰαησπασε, {λοασ]ῃ αὖ Πυβὺ εἰσ]ῃύ 
16 ΑΒΘΘΠΙΒ {ο τ6βδοπηβ]ο 0 Του ἥτις, 
εβοεῖησ ἰμαί 19 566 ὕπο ποῖθ οἳ. ΕΙ]. 
αν. 3. 

6,7. δὺ ἃ κ.τ.λ.) Τπο τοεεϊνεᾶ 
τεχί τος ιΙτεΒ οοττθοῦίοἩ ἴῃ πο ροίηί5. 
(1) 1 Ἰπβεγίς {ιο ψουβ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 
τῆς ἀπειθείας αἴϊον τοῦ Θεοῦ. ΤΠοἈρβ]ι 
{15 1Ππβεγὔ]οη πας ρτεροπάογαζίπσ βρ- 
Ροτί, γεῦ ὑλο ποχάβ ατο ονΙάσιϐ]γ {η- 
ἐογρο]αίοά Γγοια ὑπ ραγαΙ]ε] Ῥαβραρο, 
Ἠμ]θβ. ν. 6 διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ 
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπει- 
θείας. 6 ατθ ὑμογϑΐογθ 7 1Π6α ἴη 
το]θούϊηρ᾽ {Πεμ τι οὔμευ Δα ΠΟΥ 0168, 
{6 ἴῃ πιπιθογ Ὀαὺ Θχοοθηὖ 1η ομα- 
χασίογ. 9ο {ιο ἀείασπεά ποῦθ 9η Υ8- 
τοις τοαάϊῖησς, ΊΠεη {ιο βοπίεπςε 15 
να οοτγεοῖεᾶ, πο Ῥαγα]]ε]ῖβηι οἵ δι 
ἄ...ἐν οἷς καί...πιαΥ 6 οοπιραγοά στ ἢ 
Έρ]θ». 1. 11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν.. «ἐν ᾧ 
καὶ ὑμεῖς...ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφρα- 
γίσθητε, ἀπ Ἡ. 21, 22 ἐν ᾧ πᾶσα [ή] 
οἰκοδομὴ...ὲν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδο- 
µεῖσθε (2) πο ταξί Ῥτγοροπάθί- 
Άπορ οἱ Δαν ΠΟΥ ορ]σο5 8 {ο βαὐεί]- 
ὑαΐθ τούτοις {0Υ αὐτοῖς. 

6. ἔρχεται] ΤΗΙ8 πιαγ τ θυ εἶθ]ιον 
{ο πο Ῥγοδεπί ἃπα οοπίπποις 4ἱδρθι- 
ΒΑΤΙΟΠ, ΟΥ {0 {86 {αίαγο απά βπαἱ ]αάσ- 
πηεηῦ. ΤΠ Ῥγοβομί ἔρχεσθαι 15 {16- 
απεπ{]γ αξοὰ {ο ἀεποίο ιο οογἰα νι 
οὗ ἃ {αύατο εγοιί, 6.5. Μίαν. χυἹ]. 11, 
901}. ἵν. 21, Χὶν. 3, ΏΘΠΟΘ ὁ ἐρχόμενος 
15. α ἀθβσπαίίοη οὗ ιο Μοββίδῃ : 566 
ΠΟΥ ὃ ΧΙ. Ρ. 332. 

7. ἐν οἷς κ.τ.λ. Τ]ια οἶαιιδο ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῆς ἀπειθείας Ἱανίτπς Ώθδεπ βἴγιαο]ς 
οαὖ, ἐν οἷς Ππαιδῦ ΠΕΕΘΒΕΑΥΙΙΥ Ὦο ποιζοχ 
ΔΠ6 γείου {ο ἴμο ΒΠ1Θ 48 δι ἅ. Ἰπάο- 
ΡρεπάςπΩΙγ οἵ ο τε]οσῦῖοπ οἵ {πο 
οἰαιβδο, Οδ θυ θυ ΒΘΘΙῚΒ ΠΟΤΟ Ῥτοβα- 
Ῥ]ο ἴῃ 1561} απ πο πιαβοπ]πο: {οΥ 
(1) ΤΠο εκρΓθΡΒΙΟΠ περιπατεῖν ἐν 18 
ηιοξύ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΣ αδεά οἵ 0μίη58, ποῦ οὗ 
Ῥ6γβοπβ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ 0Πῖβ απᾶ {ια 
οοπιραπίοη Θρ 8016 : Ἱν. 5, ΗΡρΙ6Β. 11. 2, 
10, ἵν. 17, ν. 2; (2) Τὴ ΑγροΡί]ο νοι] 
ΠΆΓΟΙ, ἀσποπποῬ 16 ἃ8 ἃ βἴη ἴῃ Ὠἷβ Οο- 
Ἰοβδίαπ οοπγοετίβ ὑμαὺ ποὺ  πα]κεά 
απποΟΠ( λε 80ΟΠ8 οἱ ἀϊδορεάίεποςθ); {οχ 
ὑπ6 Οµγ]βίαπ, (Ποισ]ι ποῦ οἵ {χο νγοτ]ᾶ, 
18. πεςεβεαγΙ]γ ἴῃ πο ποτ]ἀ : οοπρ. 1 
ΟοΥ. τ. 1ο. Ἔϊιθ αρρατεπῦ ρατα]]ο], 
Ερ]ιος. 1]. 3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνε- 
στράφηµέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς 
σαρκὸς ἡμῶν (ὙΠΘΙΘ οἷς ΒΘΘΙῚΒ {ο ο 
ΠΙΗΒΟΠΠΗΠΘ), 065 ποῦ Μο], Ώεσσαςδθ {ο 
αάάδίοη ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις κ.τ.λ. ΠΙ8ΙΚΘΒ 
8}1 πο ἀἴεγεπσθ. ας ια τε]εσῦίοη 
οἱ {86 οἰααςα, νγ]ήοἩ Ίναδ ἀοοϊάθοὰ Υ 
{οχίπα] οοηςΙάθγα{ίοης, 15 οοπΏτπιθά Ὦγ 
εχεσείῖοα] ΓΕΊΒΟΠΑΒ. 

καὶ ὑμεῖς} ψ6, 6 016 ούλα μϑαῦμθη᾽ 
((. 6 καὶ ἐν ὑμῖν), Όταν ἴῃ ιο ποχί 
ΥΘΙΑΘ καὶ ὑμεῖς 15 ταῦπεγ ΄Υο γουγ- 
ΒΘ Ιν 68, “το ποὐμι βαρ γον {ος- 
ΏΙ6Υ Ηγος. 

ὅτε ἐζῆτε κ.τ.λ. “θη //6 Ιϊνεά {η 
(15 αἴπιοβρῃογθ οἵ βίη, θη 79 δά 
ποὺ γοῦ ἀῑεα {ο Π6 νου]. 

ἐν τούτοις] “ἴγη, {6866 ἐμίηγο ΘΟ 
βποι]ά Ἠανο οχρεοίεά αὐτοῖς, Ῥαῦ 
τούτοις 18 ας ὑαθεά ἃ5 ΠἹογθ επἹρ]α- 
{ο ἃπα οοπάθΙπΠαΜΟΣΥ: «0Π1Ρ. ΕΡΗΟΡ. 
γ. 6 διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται κ.τ.λ. Ἴμπο 
ἴπνο ΕΧΡΥΕΒΣΙΟΠΒ ζῆν ἐν ἃΠα περιπατεῖν 
ἐν Ίπνο]νο ὕνγο αἰβυϊηοῦ 1άεα, ἀαπούίης 
{86 οοπάϊθῖοπ οἵ Οιναῖγ {ο «χα ἴ]ιο ο8- 
γαοίου οὗ Οιαῖν Ῥγασῦῖορ τεβρθοΙγεἰγ. 
ΤῊ ον οοπάποῦ 18 οοΠ{ογηιαΡΙθ {ο 
Οιοῖγ οἴγοιπιβίαποθε. Οοπιρ. (81. γ. 25 
εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοι- 
χῶμεν. 

2 
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ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ 
- / ε ΄σ . Ὁ Ἁ ὃ θ ᾽ 3 / Ἔ 3 

τοῦ στόµατος ὑμων" “ μὴ ψεύ εσθε εἰς αλλήλους απεκ- 

8. Τῇ αιτο5 οἵ {πο ραδί 5βασσοδῦ 
{π6 οὈ]σαίίοπ5 οἵ 6ο Ῥγεβδοηῦ, Τη18 
Όλο Αγροςί]ο τείπγης 6ο {Πο ἰορίο τι 
πγ]]ο] {Π6 5επίεποθ οοπἹππεησεά. Ῥαῦ 
{16 νίο]θπορ οὗ ὑπ οοπἰταξί Ίχας Ώγο]εῃ 
τρ ὑΠ6 6ΥαΠΙΠΙΑΥ οὗ {Π6 5οηίθπςθ; 599 
{10 ποίθ οἩἨ ΤοΓΥ. 5. 

τὰ πάντα] “ποῦ οΙγ ὕΠ056 γῖσος ΠΙΟ] 
Ἰανο Ῥθοη ΒΡΘΟΙΆΠΥ παππεὰ Ῥείοτο 
(νου. 5), Ὀαὺ αἴ οἵ ν]ιαέθτετ ΚΙπᾷ. Πο 
ΑΡορβίΐο αεοοχάΙπβΙγψ 5οο65 οἩπ ἴο 8Ρε- 
ΟἿ αἴηπς οἵ ἃ πΠοΙγ ἀϊῑπεγοπί {γρο 
{ΡΟ ἔλοςο αἰγοπάγ πιεπδῖοπεςᾶ, 5105 
οἳ αποβαγΙ{αΏΙεπσοΒΒ, 5ἹοἩ 48 αΏσοαι, 
ἀοίτασβίοη, πα]]σς, απᾶ ὅπ 6 Ἰ]κο. 

ὀργήν, θυμόν] “ αγι67', τοῦ αἱ]... Το 
οηθ ἀεποίθβ ἃ ΠΟΤΟ ΟΥ 1655 5είέ]εά 
{οε]πσ οἵ Ἠαἰτοᾶ, {Π6 οἴου ἃ ἑπηχιι]- 
ἔποις οαὐθαγδβὺ οὗ ραββίοη. ΤῊΪ5 ἆἷδ- 
ἐϊηούϊοπ οὗ {π6 ὑτο ποτά πας ἤχοά 
ο]εβγ Ὦ} ὑπὸ ἀρ ἢ ΠῚ [10η8 οὗ ὑπ Β{οἵςΒ: 
Ῥιος. Ιαετῖ. γ. 114 ὁ δὲ θυμός ἐστιν 
ὀργὴ ἀρχομένη. ο ΑΙΠΙΠΙΟΠΙ18 θυμὸς 
μέν ἐστι πρόσκαιρος, ὀργὴ. δὲ πολυχρό- 
νιος μνησικακία, ἄτος. Νὰ. (αγηι. 34 
(π. Ὁ. 612) θυμὺς μέν ἐστιν ἀθρόος ζέσις 
φρενός, ὀργὴ δὲ θυμὸς ἐμμένων. ΠΟΥ 
Ώ]αΥ ὈΘ τερτοδοπίαᾶ ἴῃ Παπ Ὁγ ἐγ 
απᾶ ΓΙΟΥ; εποο. ὧδ [γα 11. 36 “ Α]α- 
6η} {Π πιοτίεπι ασῖῦ ΤΌΣΟΥ, ΤΠ ΓΙΓΟΣΕΠΙ 
Ίτα,) πα ὁ 6εγοπ1ε ἴῃ ΕΡρ]ι6ς. 1ν. 31 " Εὰ- 
ΤΟΥ ἸἹποῖρίεπς Ίτα οδῦ’: 5660 Έγεπο] 
ἽΝ Ί. Υπ. ἃ χχχν!ϊ, Ῥ. 12354. ὁπ 
οὔμος ΑΥΠΟΠΥΙΠΕΣ εοππθείοᾷ τ] θυ- 
µός απὰ ὀργή 566 ἴλπο ποίο οἳ ΕΡΙΟΒ. 
1ν. 51. 

κακίαν] ΄πιαζίσο, ΟΥ “ηναϊὶρφητίγν,, α8 
1ῦ τιαγ Ὀ6 ὑγαηβιαὐθα ἵπ ἀοίαα!ῦ οἵ ἃ 
Ῥούέεγ ποτά. Τὺ 15 ποῦ (αὖ Ἰ᾿οαβῦ ἵπ πο 
Νον Τεαδίαπιεπθ) νίοο ϱεπογα]!]γ, Ὀτιῦ 
ἴπο γἱοῖοαβ παζαγο ο] 15 Ῥοπῦ οἩ 
ἄοῦιᾳ μαγν {ο οίᾖεΥΒ, απᾶ 15 πγε]] ἆο- 
Ππος ὮΥ Οαἰνῖη (οη ΕΡρῃος. ἵν. 31) ΄ απ]- 
πηῖ ΡταΥΊ{α5, απαθ Λιπιαπιτία(ἶ οἱ αοφιεζ- 
ἰα(ῖ οδὺ ορροβί{α. ΤΠἱ8 υπ] νο ογ|- 
ἀοπὸ {ποπι ο οοππεχίοη 1Π πυπῖο 16 
ΑΡΡΘΑΣ, 6.5. Βοπῃ. 1. 29, ΒΡΙ. ἵν. 31, 
τις, Π, 34. ΤῊ κακία ἃπα πονηρία 

(νοὶ {γεαπεπ{Ιγ οεσασ {οσείμοετ, 6.5. 
1 ΟΟΥ. . 8) οπ]γ αἰ ἴῃ 5ο {αν 45 {86 
οπθ ἀαποίθξ ταίµοχ {1θ τΙοῖοι8 4ἱβρο- 
αΙΙοη. ἴ]ιο οἴπεγ {πΠ6 δοῦν οχοτοῖςο οὗ 
16. ΤῊΘ ποτ 15 εαγο[α]]γ πγες]σαίθᾶ 
ἴῃ Ττεπο] ΑΘ 7. ὅψη. ὃ ΧΙ. Ρ. 35 8α. 

βλασφημίαν) “ευ ερεαλίπᾳ, γαὶϊ- 
ἕηφ, δἰαπάσγίπῇ, ἃ5 ἔυθα ΘΒ ΟΥ, 6.5. 
Ομ. 111. ὃ, χἰν. 16, 1 Οος. ἰν. 13 (ν.].), 
Χ. 30, ἘΡΙ68. ἶν. 91; ΠῚ ΠΠ. 2. ΠΕ 
ποτά Πὰ5 {Π|6 5816 ὑνγο[ο]ά 5656, “ ΟΥἹ] 
6ρεα]ίης ) Δηα “ ὈΙΑΒΡΠ ΤΩ," ἴῃ ϱ]αβεῖ- 
ο]. νΥϊῦουβ, ΠΙΟΣ 16 Ἠαδ 1π {ο Ναι 
Τοξίαιπεπί, 

αἰσχρολογίαν] :,Γοι(-ηποιυέ]ος αΌιιςε. 
Έμο ποτ, 45 αδοᾷ εἱβοπ]ιογα, Ία5 Όντο 
πλοαλήπσς: (1) ὁ ΕΠί)/-(αἰβίπᾳ;) ἃ5 ἀο- 
Άποεςά ἴῃ Ο]επι. ΑἸοχ. αεᾶ. Π. 6 (ρ. 
199 84.), π]θιγθ 16 15 ἀεποιπεοά αὐ 
ΙἸεησί]: εοπΙρ. Αχςί, οί. τῇ. 17, Ερϊεῦ, 
Αζαπι. 33, ῬΙαύ. 2707. 9, απᾶ 50 οοπι- 
ΠΙΟΠΙΥ; (2)  4ὐιδίοο ἰαπφιαβε 8 
ο. ΡοΙσῦ. τὰ, 12..8; ΣΠ τσ τοι 
10.4. Π [Π6 πο 5Βθη8685 οὗ ἔθ ποτὰ 
μαᾷ θη χαϊίθ ἀῑξέῑποῦ, ντο πηϊσ]ιέ πανΘ 
Ἰαά 5οπ1ο αἰ ΠΟΥ ἴῃ οΠμοοβίπο Ὀ6- 
ὕπο {πη} Ἠθ6γθ. ῬῊΘ ΓΟΓΠΙΘΓ 56Π56 
15. Βυσοοβίθα Ὦγ {Π6 ραγα]]εὶ ραδεασο 
ΈΡΙΙ6». Υ. 4 αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ 
εὐτραπελία; ἴλο βοεοπᾶ Ὦ} {ο ο0π- 
Ἠθχίοη ΙΙ βλασφημία Ἰστο. Ῥαΐ 
ὑπὸ 5εοοπά 5εη8ο 15 ἀοτίγεᾶ {Γοπι {9 
Πτεί. Τ]ο που ο.η ΟΠΙΥ ΤηΘΑΠ ΄ ΔΌιι56,᾽ 
πἨεη {ο αὔπςσο 15. /{οα]-πιοιίμοά. 
Απά ἔ]ναΒ νγθ ΤΠαΥ ΕΙΡΡΟΒΘ ἐλαῦ Ὀού]ι 
1άρα5, ΄Π1011ηο55 απ ΄ οτΙ]-ερεακίης, 
ατο ἱποϊπα θα Ἠετο. 

9. ἀπεκδυσάμενοι κ.τ.λ.] 21 
οῦ» Ώο ὑμθ86 αογὶκὺ ρατβιαῖριος ἆθ- 
βογ]θο απ αοίοι οοἰποίάςηξ Πλ οὗ 
ΡγῖοΥ {ο ἴλο ψεύδεσθεῖ Ἱπ οἴ]αν 
ΝΟογάβ8 αγο {ου Ῥατῦ οὗ πο οοπηπιαπά, 
ΟΥ̓ ἆο {16γ αββίση {ιο ΥΘΑΒΟΠ {05 {ῃ6 
οοπηπιαπά ἢ Μιιδύ {αγ ὈΘ γοπάστοἁ 
“ρα ηρ ΟΥ̓" ος” βεοῖης ὑπαῦ το αἰὰ (αὖ 
τὰ Ῥαρθίςπι) ραῦ οἵ} ΤῊ ἔογπιεγ 
ΒΘΘΙΗ5 ὕΠΠ6 Πιογθ Ῥτοραβ]ο Ιπίετρτοία- 
6οη; ἴον (1) Τποισ] Ρον θὰ ατα 
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ο τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν 

αὐτοῦ, 

εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν" 

{οαπά ἵπ 50 Ῥαπ], {Ππ6 ᾿πηρογδίϊνο 15 ὑΠ6 
ΏΟΥΘ 5118}; 6.5΄. Πνοπη. χΠΙ. 12 54. ἀποθώ- 
μεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκύτους, ἐνδυσώ- 
μεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός... ἐνδύσασθε 
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ΕΡΙΙ6Β. Υἱ. ΤΙ 
ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν ΜΙ ὙΟΥ. 14 
στῆτε οὖν...ἐνδυσάμενοι κ.τ.λ., 1 ΤΗ955. 

γ. ὃ νήφωμεν ἐνδυσάμενοι κ.τλ. Τ]θ 
οπθ οχοορΒοη 15 68]. Π, 27 ὅσοι γὰρ 
εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνε- 
δύσασθε. (2) Ἴμο «ρυίἤπσ ο) ἴῃ 
86 ραγα]]αὶ ραββαρθ, ΕΡρΙ6ς. ἵν. 24, 18 
Ἰπιρογα[ίνα, ποὺ αββτπιαίάνο, τ μού ΠΟΥ 
πο τοιᾶ ἐνδύσασθαι ΟΥ ἐνδύσασθε. 
(5) Τῇ ρατεαῖρ]ες Ίετο αγο {ο]ἱουγγεά 
Ππηπηθςϊαία]γ ὮΥ απ Ἱπρεγαίίνο ἴπ ὑπ 6 
οοπ{θχέ, Υεγ. 12 ἐνδύσασθε οὖν, Ψ]ετο 
{πὸ Ἰάθα, 56ΘΠ15 {ο Ὦθ {ο βα1Πθ. ΕΟΓ 
{Π6 βγποἩτοποις αοτὶδῦ Ῥατοῖρ]ο 566 
ὙΠΟ ὃ χ]ν. Ρ. 43ο. δὲ Ρα] τι568 
ἀπεκδυσάμενοι, ἐνδυσάμενοι (ποῦ ἀπεκ- 
δυόµενοι, ἐνδυόμενοι), ἴοΥ ἴἶιο 8αΠΙθΘ 
ΥΘΑΡΟΠ [Ὁ πηΙο Ίο 1805 ἐνδύσασθε 
(ποῦ ἐνδύεσθε), Ῥασααδο 1ὖ 15 ἃ ὑΠίπσ ὅο 
Ῥο ἆοπο οπισθ/οΥ' αἰΐ, Έοτ ὑπ6 ἆοαο]ο 
οοπιροππᾶ ἀπεκδύεσθαι 866 {λα πούῦςβ 
ΟἹ 11. 11, 15. 

παλαιὸν ἄνθρωπον] ἃ5. Ῥοπι. Υἱ. 6, 
Ἠρ]ιθΒ. ἱν. 22. ὙΥΠῸ ἐς οςρΓοΒΞΙΟΠ 
ΕΟΠΊΡΑΥΘ ὁ ἔξω, ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ΒοΠΗ. 
τη, 22, 2 Οοτ. Ίν. 16, ἘΙΡ[168. 111. 16: ὁ 
κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος, τ Ῥοῦ. 
11. 4; ὁ μικρός μου ἄνθρωπος, “ΤῊ ἴπ- 
βἰσπίβσαπςςο Ρο]γογ. ἵπ Επδου, 27. 16, 
γ. 24. 

10. τὸν νέον κ.τ.λ. Ιπ Ἐρ]ιο». ν. 
24 ἴῦ 15 ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρω- 
πον. Οἵ {πὸ πο σου νέος απᾶ και- 
νός, ἴλε [ΟΥΠΙΕΥ τε[οΥ5 βο]ε]γ {ο ἐἶππο, 
ὕπο οὔμες ἁφποίος απα]ϐγ αἶδο; {Π6 
ΟΠΘ 16 ΠΟΥ͂ 48 Ῥεΐηπς {/οἱύ10, ἴ]ιο ο 
που 45 Ῥεῖησ η: Ώιο οπο 15 ορ- 
Ροβεᾷ {ο Ίοπς ἁπταίίοι, ένο οἴ]ιογ {ο 
οΏεύοποββ; 59ο Ττεποι Δ, Τ' γη. 
δ Σχ. Ρ. 2906. Ἠστο ο άρα, π]]ο] 15 
γα ΠΕΡ; ἴο νέος, ἃ Πα γΥΙΕἨ καινὸς 6ἴνος 

θκαὶ ἐνδυσάμενοι τον νέον, τὸν ο. - 

ὅπου 

ἴῃ ο ρατα]]ο] Ῥαξρασο, 15 ΙΠΟΥΟ αι 
βαρρ]εά Ὦ} ιο αάΙδΙοπ τὸν ἀνακαι- 
νούμενον κ.τ.λ. 
ΤΊ νέος ΟΥ καινὸς ἄνθρωπος ἵπ ἴμοβο 

ῬΑΒΒΑΡῸΒ 15 ποὺ ΟἨτῖδε Η(πιδο][, α» ο 
ραπα]α] οκρτθδβῖοηΠ Χριστὸν ἐνδύσα- 
σθαι πη]σΗέ βασσο»ί, απ αν 16 15 αείι- 
81] α8ες ἴῃ Ίση, Έγ]ες. 20 εἰς τὸν και- 
νὸν ἄνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, Ὀτὺ ὑπὸ 
γοσθηπθγαίθ 8 {ογπιεά ἰοῦ Ομτῖςί, 
Τ]ιο 1άεα Ποὺ ἵδ {Π6 5816 35 ἴῃ καινὴ 
κτίσις, 2 ΟὟΥ. γ. 17, 614]. γί. 15: οοπιρ. 
ΠΟΙ. γἱ. 4 καινότης ζωῆς, ΒΑΥΠΆΡ. 16 
ἐγενόμεθα καινοί, πάλιν ἐξ ἀρχῆς κτιζό- 
μενοι. 

τὸν ἀνακαινούμενον] “τολοϊ, 8 ΘΥΘΥ 
θείπφ γεποιεᾶ. ΤῊΘ ἴογοο οἵ {π6 Ῥτο- 
δοηῃῦ θη86 185 οχρ]αῖηοά ΡΥ 2 (ον. ἶν. 
16 ὁ ἔσω ἡμῶν [ἄνθρωπος] ἀνακαινοῦται 
ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. Όοπιρατο 8150 {ιο 
1156 οἵ {ο ὕθηβθβ ἴῃ {πο ραγα]]ε] ραδ- 
βασθ, ΕρΙ68. ἱν. 22 54. ἀποθέσθαι, ἀνα- 
νεοῦσθαι, ἐνδύσασθαι. ἘῸΥ ἴλμο ορ- 
Ῥοβὶὺθ 860 ἨΡρ]ῃοβ. 1γ. 22 τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κ.τ.λ. 

εἰς ἐπίγνωσιν) "ωπίο Ώεγ/εοί ζηοτο- 
(ο4ᾳ6) ὑπ απο Κπον]οᾶσο ἵπ Ομγδί, 
85 ορροβοἆ {ο ἔιο {αἱ5ο Κποπ]εάσο οὗ 
ὑπὸ Πεγείῖσα] ἔδασ]ιοιβ. ΕῸΥ ἴ]ιο ἵπι- 
ΡΙεὰά οοηὐγαβῦ 5660 4Ρογ6, Ώῥ. 44, 97 84. 
(οοπαρ. ἴ]ιο ποῦθ8 οπ Ἱ. 9, Ἡ. 3), απᾶ {ΟΥ 
ἴ]ιο νον ἐπίγνωσις ἴιο ποῖθ οἨ ἷ. 9. 
Το ποτά Ἠετο αγθ {ο Ὦο οοππθοίοᾶ 
ΟἸΟΒΟΙΥ ήν ἀνακαινούμενον: Θ60ΠΙΡ. 
Ἠεῦ. νἱ. 6 πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µε- 
τανοίαν. 

κατ᾽ εἰκόνα κ.τ.λ.] Τ]ιο τοίοχοποο 18 
{ο «απ. 1. 26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός, Ποιή- 
σωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν 
κ.τ.λ.» 6ΟΠΙΡ. Υ6Υ. 28 κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ 
ἐποίησεν αὐτόν. 366 4180 ἨΡΗ6Β. ἵν. 24 
τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτι- 
σθέντα. ΤΠἱ8 τείεγεπςς ἨΠούγεγεγ 068 
ποῦ {πΙΡΙΥ απ ΙάεπδΙγ οἵ ιο ογεαίῖοπ 
Ἠσγο πιεπ]οπρᾶ ση πο ετοαθίοη οἵ 
εποβῖς, θααῦ οΠΙγ απ απΠΏΙΟΡΥ Ρούῦπεεν 
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3 2 δας - Ἅ 3 

οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστια, 

86 πο. Τπ6 βρί γύπα! πηαπ 1Π 6.6] 
Ῥο[ευει”ς Ἰδαγέ, Η]κο 0Π6 ῥρτῖηια] τὰ 
ἵπ {πο Ῥοσϊηηίης οἵ πο ποτ], παβ8 
εγεαθεᾶ αἴτεν ο” Ίππασοα. ΤῊΘ καινὴ 
κτίσις ἵπ Όλα χθερεοῦ ΤΕΡΕΠΙΡΙ6Β ὑμο 
ἀρχαία κτίσις. ὮἘΤ]θ ΡΤΟΠΟΙΠ αὐτὸν 
σαπποῦ Ὀ6 τε[εγγεά {ο απγύμῖησ εἶδο 
Ῥιῦ ἴ]ιο νέος ἄνθρωπος, ἴ]θ ΤεΡΕΠΘ- 
γαΐθ 8; απᾶ ἴηΠο αοτῖδύ κτίσαντος 
(οΟΠΊΡΑΙΓΘ κτισθέντα ἵπ {Π6 Ρατα]]εὶ 
Ῥαββαρθ Ηρ]68. ἵν. 24) ταίοτβ {ο {ιο 
πιο οἵ {ΠΒ ἀναγέννησις ἵπ ΟἨπ]β0. 
Βοο Ῥαππαβ. 6 ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἐν 
τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἐποίησεν ἡμᾶς 
ἄλλον τύπον...ὠσὰν δὴ ἀναπλάσσογ- 
τος αὐτοῦ ἡμᾶς, αἴτεον πο (6Η. 1. 26 
19 ᾳποθθοά. Τ]μο πει τι ναδ ἃ 16- 
οὐθαύϊζοη ἴῃ ο ἵπασο; {πο 51056- 
απεηέ Πο τηυβὺ Ὦο ἃ ἀεερεπῖπς οἵ {Π15 
Ίπαςσο (5 εἰαπιραά προπ {πο π]αῃ. 

ΤΈπα απδίοη {ο (ειιεβῖ5 {εγοίογθ 
γοαῖτθ8 π8 {ο ππάετείαπᾶ τοῦ κτίσαν- 
τος οἵ ἀοἆ, ἀπὰ ποὺ οἵ ΟΗτ1Εέ, ας 16 15 
ἴακεπ Ὦγ δῦ ΟἨτγβοδίοπι απά οὐ 618 ; 
πα {Π18 566 Π18 {ο Ὀ6 ἀεππαπᾶσςά αἱ5ο 
ὮΥ χι 6ΟΠΙΠΙΟΠ τι88 οἵ ὁ κτίσας. Ριῦ 
1 ΟΕ ἰδ 15 ποὺ ὁ κτίσας, πΙαΥ Ἠ9 ποῦ Ὀ6 
ἰὐοηαθα Ὦγ {πὸ εἰκὼν τοῦ κτίσαντος ἵ 
1η ἴανουσ οἵ 015 ᾿πύου ρυθία οι 16 ΠΩ͂ 
ϱο αγσοά (1) Ταῦ Ολτῖδί εἰδεν]οσγο 15 
οα]]οά {1ο εἰκὼν οὗ αοά, 1. 15, 2 0ΌοΥ. 
Ίν. 4; (2) Ταῦ ὑπ ΑΙοχαπιάτίαπ 5ου] 
πίθτρτείοά πο {6γηα ἴῃ (θη. 1. 26 38 
ἀοποίπς ο Τοροβ; ας ἘΠΙο οἷ 
Λ/ιωιᾶ. ΟΡ. 6 (1. Ῥ. 5 Μὴ) τὸ ἀρχέτυπον 
παράδειγµα, ἰδέα τῶν ἰδεῶν ὁ Θεοῦ λό- 
γος (οοπηΡ. 1). δὲ 7, 23,24, 48), ἔ γαρ. 
1. Ρ. 62:5 Μ θνητὸν γὰρ οὐδὲν ἀπεικονισ- 
θῆναι πρὸς τὸν ἀνωτάτω καὶ πατέρα 
τῶν ὅλων ἐδύνατο, ἀλλὰ πρὸς τὸν δεύτε- 
ρον Θεὸν ὅς ἐστιν ἐκείνου λόγος κ.τ.λ. 
1.6. -41ορ. 1: 31, 32 (1. Ῥ. 1ο 8ᾳ.). 
Ἠσποο ΡΗΠο βΡροαΚκ5 οἵ πο Πτβῦ πιαΠ 
38 εἰκὼν εἰκόνος (46 Ἰιωιά. Ο». 6), «πιὰ 
38 παγκάλου παραδείγματος πάγκαλον 
μίμημα (10. ὃ 48). Α Ῥγορπαπῦ πιθα- 
ἴηρ' 15 ἐς 6ΙΥΟΠ {ο κατά, απά κατ᾽ εἰ- 
κόνα 18 τοπάσγοας “ αἰζου ιο ΤΒΠ 0 (ου 
Ραΐζΐζουπ) οἵ ἴπο πᾶρο. Βαῦ {1185 ἴη- 
ἑογργείαξίοη ΒΘΘΠῚΒ ὙΘΥῪ Ιπιρτοβαβ]ο ἴῃ 

δύ Ραυ]: [ὉΓ (1) Ιπ {μα ρατα]]εὶ ραβ- 
βασθ Ἠρ]ιος. ἵν. 24 ο εκρτεβΒίΟη 18 
ΒΙΠΙΡΙΥ κατὰ Θεόν, πο] Τα Ὦθ τ6- 
σατάεᾶ αξ εαπἰνα]εηπῦ {ο κατ’ εἰκόνα τοῦ 
κτίσαντος Ἠεγο; (2) Τὴ 6 Αἰεχαπάτίαιι 
εκρ]απαξίοη οὗ «επ. 1, 26 Ἰαπῦ ααοἰεὰ 
15. τοΥγ ο]1οβαΙγ αἰεὰ {ο {6 Ῥ]αΐοπίς 
ἀοσα]πο οἵ 1άεα5 (1ου {1ο εἰκών, 50 1π- 
ιοχργοίαᾶ, ἵδ {π6 ατοπείγρο οὐ ἴάεα] 
Ραζίοτη οὗ ἴ]ο βαηβῖρ]ο ποιά), απά 
Όνας 16 1165 οι{βῖᾶς ὑπ ταπςθ οὗ ὕμοβθ 
οοποδρίοἩς ΠΟ ΒΡΘΟΙΔΠΥ τθςοΠι- 
πηρηάςᾷ {πο Α]οχαπάτίατπ {οτη]ῖπο]οςγ 
οὗ Όιο Τοςο8 {ο με ΑΡοβίΙ6Β, ἃΒ ἃ δῦ 
γελῖο]α {ου οοπηππαπἰσα πρ ιο ὑταῦηΒ 
οὗ ΟἨτ]κΜαπῖ(γ. 

11. ὅπου] 1.6. “ἴῃ {815 χοσοηογαίθ 
Πτα, ἴῃ 0815 ερϊγϊζια] τεβῖον Ἰπῖο ποια 
ὑπὸ Ῥε]ίονογ 15 ἐταηβ[εγτας ἴῃ Οδ 

οὐκ ἔνι) “Νοῦ οπΙγ ἆοθθ ιο ἆἱδ- 
ἐἰπούϊοι ποῦ οχὶδί, θαὺ 16 σατο οχὶδῦ. 
Τῦ ἰβ ἃ ππαπᾶάαπο αἰβυϊπούίοι, απᾶ {Πεγο- 
ἔογθ 16 Ἰα8 ἀβαρρεατεᾶα. ἘῸΡ {ῃ6 
56η86 οἵ ἔνε, περα δϊνῖπσ ποῦ πιεγοαίἰγ ὑπο 
[αοὐ, θπῦὺ Ὁπ6 ῬοβδίρΙΠϐγ, 566 ὑπ6 ποῦθ 
οἩ (α]. ΠΠ], 25. 

Ἕλληνκ.τ.λ.] Οοπιρατῖπσ ὑ]μο ΘΗΊ1Π16- 
ΤαΦΙΟΠ που υῖῦ πο ραγα]]ε] Ῥαββασο 
αἱ. 11, 28, ντο πιατ]ς {π15 ἀἱῇογοποῬ. 
Τη (α]αίαις ἴπο αὈοΠδοι οὗ αἱ ἆἱδ- 
Μποθίοης 15. βία θα ἴῃ ο Ῥτοαάθεί 
ναγ ὈΥ ο κε]οείῖοη οἳ {του ὑυρίοαὶ 
Ιπδίαησοξ; το]σῖοας Ρτοχοσα{1το (Ἴου- 
δαῖος, Έλλην), 5οοἵα] οαδίθ(δοῦλος, ἐλεύ- 
θερος), παῦαγα] 5ος (ἄρσεν, θῆλυ). Ἠετο 
οἩ ἐμ6 οίνου Ἰαπᾶ ιο εσαπιρ]θ8 ΔΥΘ 
οιοβοπ. να 5ροεῖα] τείεγεποθ {ο Ίο 
πηπηθᾶϊαξο οἴγειπηβίαποθς οἵ ἴλο Οο- 
Ἰοβδίαπ ΟΜΥοΣ. (1) Τπο ααάαίδπι οὗ 
06 Οο]οβδίαπ Ἠθγοί]ος 15 τηθὺ ὮΥ Ἕλλην 
καὶ Ἰουδαῖος, Απᾶ 85 16 πιαπϊ[οβύεᾶ 1ὑ- 
βο] ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἵπ επ[ογοῖης οἰγοιπιςί- 
βἶοη, ὑμΐς 15 Γαγίμος οπιρἠαδἰπεὰ Ὦγ 
περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία (886 39979, 
Ρ. 71). (2) Τεν ἀποβϊεῖδπι ασαϊη 18 
πηοῦ ΡΥ βάρβαρος, Σκύθης. Τ]6γ 1ἱὰ 
αροσία] εἴγοβς οἩ ΙπίΙΙσοπςο, ρεποῦγα- 
ἄοπ, σποβῖβ. ΤῊ Αροβίϊο οὔουβ ὑπὸ 
[ὉΠ] ρτϊνί]οσος οἵ 616 ΟοΒΡ6] {ο ῬαγΡᾶ- 

γαπς απά ογοπ Ῥαγρασίαης ΟὗἉ 01ο Ἰονν- 
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βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα 

οβῦ {γρ6 (860 Ρ. 97 54... [ῃ Ῥοπι. 1. 14 
ἔλο ἀῑνίδίοη “Ἑλλησίν τε καὶ βαρβάροις 
ἵ8 αἱπιοβῦ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ ἢ σοφοῖς 
τε καὶ ἀνοήτοις. (3) Ἀρεοῖαὶ οἵτ- 
οππδίαπσθ5, οοπποοίοά γης απ ειη]- 
ποπῖ ΏΊΕΠΙΡΕΥ οὗ έο ΟΠαΤοἩ οἵ 001ο8- 
586, ηαά ἀῑτοοίοά [15 αθθεηίῖοη αὖ {815 
ΠΙΟΠΙΘΗΜ ὕο {Π6 γε]αδίοη οὗ τηαϑύουβ δηᾶ 
βΙαγοβ. Ἠσπσοο ἢ6 οπηπποῦ Ίθατο ἴμο 
βαρ]εοῦ νψήθ]οαύ αἀάϊησ δοῦλος, ἐλεύ- 
θερος, ουσ] 0}}18. Ἰιαβ πο βρεσίαὶ Ῥους- 
πο οη ἴπο Οο]οβθίαι ΠθΓεδγ. 8ε6 
4ΡοΥε, Ρ. 33, ἃπα ἴ]ο ποίο οἳ 11]. 22, 
ἰοσοί]ου πι ὑπ ἱπίτοδιαοῦίοη ὔο {16 
Ἠρϊςί]ο {ο ῬΙΗΙ6ΙΠΟΙ, 

περιτομὴ κ.τ.λ.] Επίονοίπσ απᾶ εκ- 
ἰοπάίπς {πο Ι6β6οηΠ οἵ ο Ῥτογίοαβ 
εἰαἽβθ. Τηϊ5 αρο]μθίοπ οἵ ἀϊδιιποῦῖοηςβ 
αΡΡΗΘΒ {ο γε]σίοιαςβ ρι]ν]]οσθ, ποῦ οηΙΣ 
38 Ἰπῃου θα Ὁγ Ὀἰγίῃ (Ἕλλην καὶ Ίου- 
δαῖος), Ὀπιὺ 4180 ἃΒ αξειπηεά ὮΥ α4ορ- 
610Π (περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία). 1 Τε 15 
ηΟ αἀγαηίασθ {ο Ὀ6 ῬοχἨ ἃ ου, 16 15 
10ΠΘ {ο ὈΘΟΟΠῚΘ 5 ἃ «60; σοπηῥ. 1 001. 
πα το 6.1. ν. Ὁ; τι τς. 

βάρβαρος] Τὸ ἴο «εν ἴλο π]ιο]ο 
ΟΣ] ννας ἁἰνιάεὰ Ιπίο Ἰουδαῖοι απά 
Ἕλληνες, ἴ]ιο Ρρτϊν]εσεᾶ απά απρηϊν]- 
]εσθά ρουύϊοηβ οἵ πιαπ]πά, τοἩσίοτις 
Ῥτετορα/ἶνο Ρεῖης {ακοη 85 {πο πο οὗ 
ἀαπιατοαίίοη (866 πούῦος (αἱ. 11. 3). 
Τὸ πο (πεε]ς απᾶ Ἡοππαηῃ 16 ὙαβΒ 
ΒΙπΙΙ]αΥΙΥ ἁϊγιάθα Ιπίο Ἕλληνες απᾶ 
βάρβαροι, Ἀδαίηπ ἴλο Ῥριϊνι]εσθεά απά 
πηρτϊγηεσεά Ῥοτβοπ οὗ πο ἨΠΠΙΑΠ 
χαςς, οἰγ]]δαίίοηῃ απά οπ]ί1το Ῥείης 
ΠΟ {ιο οπθετίοιῃ οἵ ἀῑδμποίίοη. 
ΤῊ5 ἔνοπα {16 οπθ ροϊπῦ οἵ ναι {πο 
Ἕλλην ἵδ οοπἰταβίοᾶα ἀἰδαδναπίασο- 
ο18ΙΥ νι {Πο Ἰουδαῖος, ιο {ΟΠΗ 
086 οἶμετ ἢ) 15 οοηίχαβίοᾶά αἀταπίαςσς- 
οἱΒΙΥ νθ Πο βάρβαρος. Βοῦι ἆϊδ- 
Ὠπεῦίοηβ αγ δα Ά}]}Υ απίαροπ]βθὶο {ο 
σιο ϑρινιὺ οἵ ενα ἄοβΡε]. Το Αροβί]ο 
ἀ6ο]ατθβ Ῥοί] αἰ]κο π]] απά γοῖά ἴῃ 
Οµπῇεί. Τὴ ὑποίο]ά οπαγασίαγ οἱ ἔμο 
Οο]οββῖαπ Ἠθγαβγ επαΡ]θς Ὠΐτη {ο εὐγῖ]κο 
αὖ ἴλοβο πο οΡροβίέθο {ογπις οὗ ΘΥΤΟΥ 
πλ οπθ Ρ1οΥΓ. 

Τ]ιο ποτά βάρβαρος ῬτοΡοτΙΥ ἀἆειιο- 

ἰοά οπθ π]ιο ΒΡΟΚΘ δὴ Ἱπαγμοιμ]αΐο, 
βὔαπηπιοιίης, ππ]π{ο]]]θΙρ]ο Ἰαηπσασφο; 
566 Μας Μήϊ]]εν /,οοίιγο οι ἐ]οα ϑεὶ- 
6πισο οὗ Παπ/μαΦο 180 861. Ρ. 81 86.» 
114 5ᾳ., Εασταγ Γαπυζζος οὗ ρεεο]ν 
Ῥ. 21: ΟΟΠΙΡ. 1 ΟὟΟΥ. χὶν. 11. Ἠσπορ 
16 νγὰβ δαορίθα ϱΥ ἄτοεε]ς οχο]αβίγθηοΒΒ 
δα Ῥτίάθ {ο βὐϊσπιαώπα ἴλο τος οὗ 
παπη]κ]πᾶ, ἃ {εε]ποσ οπιροᾶ[θά ἵπ ἴ]πο 
ΡιογυογΏ πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος (Βού- 
γΊά8 ὁπ οι. 4θπ. Ἡ. 5οἡ); ΘΟΙΏΡ. 
Ῥ]αΐϊο Ιο[δή. 262 Ἡ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν 
ὡς ἕν ἀπὸ πάντων ἀφαιροῦντες χωρίς, 
σύμπασι δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν...βάρ- 
βαρον μιᾷ κλήσει προσείποντες αὐτὸ 
κ.τ.λ. ΓοΠΥ5. Πα]. Δ λθέ. ΧΙ. 5 διπλοῦν 
δὲ τὸ ἔθνος, Ἕλλην ἢ βάρβαρος κ.τ.λ. 
ὦο Ρο Κιώέ. ογ8. ἢ. 5 (π. Ρ. 138) 
6ΡοαΙ5 οὗ τὸ ἥμισυ τμῆμα τοῦ ἀνθρώ- 
πων γένους; τὸ βαρβαρικόν, 88 οΡρροβθᾶ 
ἴο τὸ Ἑλληνικόν. 10 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΞΑΤΥ 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμεῦ ὑπΠ6 0 αἀορίοά 10 ᾖοπι 
{86 Ἠσγρύίαηβ, πιο 566} {ο Ἠαγο 68}}- 
οἆ ποπ-Βσγραπ Ῥεορίες δογῦσγ (89ο 
οἱν α. Ἠ]άπδοη ἴῃ Παπν]Ιπβοπ)ς Ἠο- 
χο. 11. 158); {οΥ {πο οποππαθοραία γη] 
εχρἰαῖπ 105 οτ]οῖη Ἱπάερεπάθη{]γ, Βία- 
Ρο χἰν. 2. 25 (Ρ. 662) οἶμαι δὲ τὸ βάρ- 
βαρον κατ᾽ ἀρχὰς ἐκπεφωνῆσθαι οὕτως 
κατ᾽ ὀνοματοποιίαν ἐπὶ τῶν δυσεκφόρως 
καὶ σκληρῶς καὶ τραχέως λαλούντων, ὡς 
τὸ βατταρίζεν κ.τ.. ΤῺ Παπ», 
οἀορίπο ὕο «νεος οπ]ζατα, αἀορίεά 
πο (πθεις ἀῑθαποίίοπ 8180, 6.5. ΟἿο. ὧδ 
“Μη. Π. 15 ΄ΝοἨ βοἶαπα Οταρθοῖα οὖ Τία- 
Μα, 564. οὐίαπα οπιηπῖς Ῥαγρατία): απᾶ 
αοσογαἴπο]γ Γἱοηγαῖας, 414. Ίεοπα, 1.690, 
ϱἸαββαβ ιο ΒΟΠΙΩΠΒ πο ιο (γοσθ]ς8 
85 ἀἰδθησαϊδ]ιοά {γοπι ὑπ ΄ Ῥατρατίαη 
--ῦθ15 ἰπο[ο]ᾶ αἰνίβίοῃ οἵ {πο Ἠαππιαη 
ταςθ Ρεΐηρ ἔα κοι {ου ρταπίθᾷ 85 αΏδο- 
Ιαΐθ απά Ππα]. ο ἴοο ἵη τ. ὃ, Πανίησ 
πηθμοηθᾶ {1ο ΏΟΠΙΑΠΑ, Ίο 5068 ΟΠ {ο 
ερεα]ς οὗ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες. ΤῊΘ ο]άοτ 
ΒοπιαηΏ ροϑίβ Ἰούετου, τυ πτπρ {γοπι 8, 
τοῖς ροϊπί οὗ νἰαῖν, (Ππιογθ (παν ΠαἩ 
ἴῃ ΙΓΟΠΥ) 8ροα]ς οἵ (πεπιδεί]τος ας θαγ- 
θαγῖ απᾶ οἵ ἐαῖν οοαπίγ 85 δαγδαγία; 
6.5. Ρ]απΐ0. 2711, {1ογ. Π. 2. 5ὸ “ροθίαθ 
Ῥατβαχο” (οἵ Ναθνίαβ), 4ςζπ. Ότο]. 11. 
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καὶ ἐν πάσιν Χριστος. 

«Μαοσας τονῦ Ῥαχραχο) οσοι. ΠΠ. 2. 
21 “ἴῃ ατατία Ώογεβ.) 

Τὴ ἐήβ εἰαξεϊβοαίοη ἴλθ «επ8 π6- 
οαβεατῖ]γ ταπ]κεἆ αξ ΄ρατοαπίαης); Οτὶς. 
ο. 6εἱ95. Ἱ. 2. Αὐ πιεις ῬΗΙ]ο 566 18 
{ασοϐ1Ψ {ο αεοερῦ {815 ἀθεβίσπαίίοη (} 1. 
27ο)». 1. ο.); Ὀταυ εἴβεπ]ετο Ίο τοξαπίΒ 
16, 26. αὐ σαἱ. 31 (Π.Ρ. 578) ὑπὸ φρο- 
νήµατος, ὡς μὲν ἔνιοι τῶν διαβαλλόντων 
εἴποιεν ἂν, βαρβαρικοῦ, ὡς δ᾽ ἔχει τὸ 
ἀληθές, ἐλευθερίου καὶ εὐγενοῦς. ΟἿ 
ἴλο οί]ιου βαπὰ ιο ΟΠ γι βύϊδη ΑῬοΪο- 
οἰδίβ πὰ ἃ ἴγαο ᾿πβυϊποῦ 6]οΥγ ἵη ιο 
ἐρατύατοας) ΟΥΘῚη οἳ- ὑμεῖν τοε]σίοη : 
ο α80η 4γοζ. Ἱ. καὶ (Ὁ. 56 Α) ἀλλὰ καὶ ἐν 
βαρβάροις ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Λόγου µορφωθέν- 
τος καὶ ἀνθρώπου γενομένου, 1Ὀ. ὃ 46 (Ὁ. 
83 1) ἐν βαρβάροις δὲ ᾿Αβραάμ κ.τ.λ., 
Παὐϊαη. αὐ «γασο. 29 γραφαῖς τισὶν 
ἐντυχεῖν βαρβαρικαῖς, ἴθ. 31 τὸν δὲ 
(Μωυσῆν) πάσης βαρβάρου σοφίας ἀρ- 
χηγόν, 10. 35 τῆς καθ᾽ ἡμᾶς βαρβάρου 
φιλοσοφίας. ΒΥ 6ΙοΥΥΙΠΡ ἴῃ {ιο ΠᾺΠῚΘ 
ὑπ6 0 6αγνο ἃ Ργασίίσα] οοπιπιοπῦ οη {πο 
Α}Ροβί]α”5 ἀαο]αταίίοη ὑπαῦ ὑπ ἀἰδίῖπο- 
οι οὗ ἄγοοῖς μα Ῥατρατίαη Ία8 
αὈο]ϊε]οά ἴῃ Ομτ]ςῦ. Τη ἃ Β᾽ 18} ΒΡ τό 
0Ἰετη. ΑἸοχ. δέγοπι. 1. 16 (Ρ. 361) οἩ- 
ἀ6ατοιτβ {ο Ῥτουθ ὑμαῦ οὐ µόνον Φιλο- 
σοφίας ἀλλὰ καὶ πάσης σχεδὸν τέχνης 
εὑρεταὶ βάρβαροι. 

“Νοὺ 1} ὑμὰαῦ ποτά δαγθαγίαπ, 
νη1ζος Ῥτγοῦ, αχ ΜΏΠΟΥ (1. ο. Ρ. 119), 
έναβ βἰγαο]ς οαὖ οὗ {86 ἀἰοεοπατγ οἵ 
τη Κη απᾶ τορίδοθα Ὦγ ὐγοίᾖιογ, ποῦ 
111 {π6 τ]σ]6 οἵ 81} παίίοη5 οἵ 089 πγοτ]ἀ 
{ο Ῥο οἰαββθα ας πιοπαΏογ5 Οὗ οπθ σ6ητΙβ 
ΟΥ̓ Κἰπα νγὰβ τοεορηίδεᾶ, ἢ Ίο Ἰοο]ς 
ΟΥ̓́Θ {οχ {π6 Πγεῦ Ῥοσϊηπῖησϐ οἳ οι} 
βοίθποθ. ΤῊΐβ ομαπσο Ίνα εβοείαᾶ ὈΥ͂ 
Οκ ΙαπΙσγ... {ιαπ 15 ἃ ποτὰ 
πλ]ο] γοι Ἰοοῖς {ος ἴῃ ταῖπ ἴῃ Ῥ]αΐο ΟΥ 
Απγιβζοῦ]ο; {86 1άοα οἱ ππαπ]ςϊπά ἃ8 οπο 
{απ1Ι]γ, α5 ἴ]ιο ομΙ]άτοι οὗ οπο (οά, 18 
αἩ Ἰάοα, οἵ Ομτιβίαπ στογί]: απᾶ ιο 
βοΐσπεο οὗ πααη]ἰπᾶ, απᾶ οἵ ο Ία- 
βαασες οὗ τηδη πά, 15 ἃ βοἴοπερ ΥΠ] σ]], 
παθλιοιῦ ΟµΙςαπΙζς, σου] πογεχ Ἠαγο 
ΕΡγαησ Ιπίο 116, οι Ῥεορίο Ἠαά 
Ῥθευ. ἰαισΏῦ {ο Ἰοοἷς προῦ αἰὶ ΠΊΘῊ ἃ 
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᾿Ξένδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ 

ῬτοίμγοἨ, ἔθη απᾶ ποπ οΠΙΥ, αῑά ἴῑιο 
γατ]εῦγ οἳ Ἠαππαή ΒΡΘΘΟἢ ργοδεηύ 1561} 
α5 α Ῥτοβ]απι ὑπαὖ οα]]εἆ Γοτ ἃ 5ο]αῦίοπ 
ἴῃ ο ογος οἵ (Πιοασ]θ{α] οΏΞΕΥΥΟΙΕ: 
απᾶ 1 {λπετείογο ἀαΐο πο τεα] Ὀερίῃ- 
πῖης οἵ {Π| βοίθποθ οἵ Ἰδηρτιαρθ ἔΌΤΩ 
ἴμο ἢγϑὺ ἆαγ οἵ Ῥεπίθοοδύ... Τ16 οοπι- 
ΤΟΠ ογ]σῖη οἵ τη ΚΙ Πα, {Π6 ἀεγοποεβ 
οἵ τας ἃπα Ἱαησπασο, [Π6 βπ5οερθδί- 
Ἠ{γ οἵ 811 παίΐϊοηβ οἵ {Π6 Ἠϊσῃεαξῦ πιθη- 
ἴα} ουπ]έατο, {Π656 Ώδσοππο, ἴῃ 06 ΠΘῪ 
πγογ]ὰ ἴῃ ὙγμΙοὮ νο ᾿ἶνθ, Ῥτοῦίεπις οὗ 
εοἴοπίϊᾶς, Ῥοσατςο οὗ πποτο {ματ 5οἶθῃ- 
{πῆ 1ηὐογοϑὺ δῦ Ρατ] πας {πο ρυϑαῦ 
εχροποπῦ οὗ {Π6 {απάαπχεπία] ργϊποϊρία 
ἴῃ ιο Ομ] ήαπ ΟἾΟΝ ση]σ]ι γνας 
ϱγηιθο]ζεά οἩ ιο ἆαγ οἳ Ῥεπίεσοβί, 
πηςη [6 ἀθε]ατοᾶ, α5 Ἠθτο, ὑμαῦ ἴῃ 
Οπής έλεγα ἵδ πεϊμοεν Ἕλλην ΠΟΥ͂ 
βάρβαρος, ΟΥ α5 ἵπ Ῥοπι. Ἱ. 14 ἰλαῦ ΒΘ 
Ἠήπιβο]{ πγας ἃ ἀεὈίος εαια]]γ Ἑλλησίν 
τε καὶ βαρβάροις. 

Τ]ιο ΟὨΪΥ Οὐ 6." Ῥαβεασο ἴῃ ἴἶιο ΝΟΥ 
Ἐοδίαπιοπύ (Ῥοδίάςς ἴ]οςο ααοίθαλ) ἵπ 
ΒΟ. βάρβαρος ΟΟΟΠΤΒ 18 Α οὐ κσν]], 
2, 4. ἨΊΘΥο 16 15 τδεᾷ οὗ {πο ροορ]ο οἵ 
Με]ία. Τ {ῃ15 ΜεΠία Ῥο Μα]ία, αγ 
που]ά Ῥο οἵ Ρμανπίσοίαη ἀεφερηῦ. 

Σκύθης) Τ]ιο Ἰοπγερί {γρο οἵ Ῥαχρα- 
παη. Ύῃετο 15 {ιο 8ΒαπΠο οο]]οσαθίΙοι 
οἵ ποτά ἴῃ Γἱοπγ8. Ἠα]ῖο, /ε]αί. χὶ. 
5, 6 πατήρ, βάρβαρος, Σκύθης, νέος, 
Αοδοᾖ. ο. 6165. 172 Σκύθης, βάρβαρος, 
ἑλληνίζων τῇ φωνῇ (οἵ Ὦεπιοβδί]μεποβ). 
ΤῊΘ Βαγασαεπο»5 οἵ ὑμ6 Βογίμίαπς γας 
Ῥτογονγδῖα], Τ]ο ΘΑ ΟΣ («γοεῖς τυ 5 
παρα, {ο ΟΠ οι ἐφπιοέιπι ὙΤᾺΒ 
7» 7ο πια {]σο, πα Γτοφαεπ{]γ ΒΡΟΪΚ 
οἳ ἔπεπι οὐπογπήδο (566 ΒίΥΑΡοΟ υἱῖ. 3. 
7αα.,Ρ.300 8ᾳ.). Δ.ΘδοΙγ]5 {ου Ιηβίαποο 
οα]]εὰ (Ποπι εὔνομοι Σκύθαι, ἔγαρπα. 
189 (οοπαρ. «Ἠιώπ. 7ο3). Ἰμκο ἴλπο 
οὗ ΗΥΡΟΙΡΟΥΟΑΠΒ, ἴἨαγ ποιο ἃ 
βἵπρ]α, τσηίοοιΒ Ῥεορία, Ηνίπς Ὦ6- 
γοπά ἴμο νἱοθβ απᾶ {πο πιϊδεγίες 
οἵ οἰν]]εαίοῃ. Βαῦ ἴμο ϱΟΠΙΠΙΟΠ 
αβζϊπιαίο ἵνας [αν ἀἰΠογοπί, απᾷ Ρτο- 
Ραβ]γ [Αχ τοῦθ τας: 6.5. 3 Μαοο. 
γ, 5 νόµου Σκυθῶν ἀγριωτέραν...ὠμό- 
τητα (ο0πΙΡ. 2 Μαοο, ἵν. 47), 1οβδερ]. 
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τοὺ Θεοῦ, αγιοι [καὶ] ἡγαπήμενοι, σπλαγχνα οικτιρµου, 

ο. 4). Ἱ. 37 Σκύθαι... βραχὺ τῶν θηρίων 
διαφέροντες, Τ Ἠῖ]ο 264. αά «σα. 2 
(αι. Ρ. 547) Σαρματῶν γένη καὶ Σκυθῶν, 
ἅπερ οὐχ ἧττον ἐξηγρίωται τῶν Τερμανι- 

κῶν, Τετύα]]. αἄο. Δῆαγο. 1. 1 “ δογίμα 
(ειτίου, ΟΥὐἱο. ο. (6εἶ9. 1. 1 Σκυθῶν, καὶ 
εἴτι Σκυθῶν ἀσεβέστερον. ΤΠ Σ΄. ου5. 
ἢ. 4 (1. Ρ. 137) ἘΠΙ]ο Βθϑιηβ {ο Ῥ]ασο 
Όλο Βρυρύϊδηβ απᾶ ὑπ6 Ρογμίαης αὖ ἐπ 6 
Όπγο Θχ γ Ὁ Π168 ἴῃ ὑΠ| 560816 οἵ ὈΔΓ Αγ Δ 
παἰΊοης. Πο Ραβδαςε5 ρίνθῃ ἴῃ ΝΥ οὐ- 
Βύθι ἢ {Τοπ ο]αξξίσα] Ὑτ1{θγ5 αγο Πατά]γ 
1655 αίτοπς ἴῃ ἴμο Β4Π1ο απ θούϊοη. 
ΑπαςΠαΥΒΙ5 με ΡογζΠίαη 15 βαῖᾷ {ο παγο 
τοβογ{εᾷ ἐμοὶ δὲ πάντες Ἕλληνες σκυθί- 
ζουσιν, Ό]επα. Φέγοπο. Ἱ. 16 (ρ. 364). 

Τμο επ Παα ἃ 5ρεοῖα] τεβδοη Γ0Υ 
{ποῖ απ[αγοπταβ]ο οβπιαίθ οἵ μο 
Βογ(Πῖαπβ. [ἢ ο τεῖσι οὗ «ὦοδῖα] 
ἨογάεΒ οἵ {ιθξο ποτύπενα Ῥατρατίαηβ 
μα ἀε]ασοά ΓΡα]εξάπο απά ἃ στεαῦ 
ρατυ οἵ νοβδίθυ πῃ Αρα (Πετοά. 1. 193 
---1ο6). Τὴ Ιποιάεπύ Ἱπάθες 15 Ραββα 
ΟΥ̓́Θ 1 βί]επορῬ 1π ὕΠ6 Πἱβοτίσα] ὈΟΟΚΒ ; 
Ὀπῦὺ ὑπ ὑθυυοῦ Ἱπβρίτεά ὮΥ ὑπ 686 ἵη- 
γαάςτβ ας Γουπᾶ εχργθβδίοπ ἴῃ ἴμο 
Ῥγορ]θῦβ (Έπεῖς. χχγ], Χχχὶσ, «67. 1. 
13 84.) Υ]. 1 854.), δα ὑπο 0 1α[ῦ Ὀε]ϊπα 
Όπεια ἃ πιεπποτία] ἴῃ ὕΠ6 Τοαε]ς παΠ1ο 
οἵ Ρε{]ι-ε]ιθαπ, Σκυθών πόλις ( πα 0} Π]. 
10, 2 Μαρο. χίϊ. 29: ΟΟΠΙΡ. ο" αᾶρ6β 1. 
27 Ἱσχχ) ΟΥ Σκυθόπολις, ἩΠ]ο]ι 8ΕΘΙ18 {ο 
Ἠανο ῬεοἨ ἀθτίτοά {οτι ἃ 5οὐζ]επποπό 
ΟΠ {18 οεσαδίοπ (ΡΗΠ. 3. 1. ν. 16; 
866 Επγα]ά «εδεἠ. ΠΙ. ἢ. 689 8α., ἄπογο 
5.0. Φον {Λοροζῖς ἴῃ Ὀπαϊ μις 100. )ίοί.). 

Ἠεπςρ ο αβάίπ, 72) αΐ. ὃ 28 (Ρ. 246 Α), 
ἀεξοτῖρίησ ὑπ Ιαγσεποξβ οὗ ἴἶιο ΠΟῪ 
ἀϊδρεηβαίίοη, Ε475 κἂν Σκύθης ἢ τις ἢ 
Πέρσης, ἔχει δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν 
καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ καὶ “φυλάσσει 
τὰ αἰώνια δίκαια...φίλος ἐστὶ τῷ Θεῷ, 
πΏετθ ἢ6 Β]ΠΡ165 οαὖ ὕνο αἰδογοπῦ μαὺ 
ΘΑΌΔΙΠΠΥ 1ου ΤΥΡ6Β οὗ Ῥαυθαγίδηβ, {π0 
Βογίμίαηπς Ῥεῖπς ποίουϊοιιβ [ῸΓ οί 
{ογοςϊ(γ, πο Ῥοχβίαπς {οΥ ἐ]ιαῖν Ιοσπ- 
ὕἱοιδηθ»ς (Οἶσπι, Α]εχ. ἢαεᾶ, Ἱ. 7, 
Ρ. 131, ΦίγοΠΙ. ΠΠ. 2, Ῥ. 515, 8πᾶ ἴ]ιο 
Δγροιοβίβί5 ϱεπογαΙ]γ). Μο ἴοο ἴπο 
Ῥβοιαο- ποία, Φλίοραίγ 8 17, βαἰ]- 

τἰβίηρ ΟἨγΙεΜΙαΠΙζγ, ΚΡ, τόδε εἶπε, εἰ καὶ 
τὰ τῶν Σκυθῶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἐγχαράτ- 
τουσι. ΤΡ. πάντα, εἰ τύχοι γε χρηστὸς 

καὶ ἐν ἔθνεσι. ΕἼΟΠ ἃ πήβοοποερ6ΙΟπ 
οὗ {1185 Ῥαββθᾶρθ ἵπ {πο ΟὈ]Οββί 8, 
ΠΙΘΓΘΒΙΟΙΟΘΌΓΒ αἰβυϊ ποτ 5 η6 4 {οαγ τπαῖπ 
ΤΟΥΠ15 Οἱ ΠΟΥΘΒΥ ἴπ ὑπ ργϑ- Ουἰβύϊαῃ 
ψοχ]ά, βαρβαρισμός, σκυθισμός, ἑλλη- 
νισμός, ἰουδαϊσμός ; 580 ΕρίΡῬΒδη. 4) δέ. 
αὐ «4οαο. 2 σαφώς γὰρ περὶ τούτων τῶν 
τεσσάρων αἱρέσεων ὁ ἀπόστολος ἐπιτε- 
μὼν ἔφη, Ἔν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐ βάρ- 

βαρος, οὐ Σκύθης, οὐχ Ἕλλην, οὐκ Ἰου- 
δαῖος, ἀλλὰ καινὴ κτίσις : 6ΟΙΠΊΡ. Ε7αθγ’. 
1, 4, 7 5ᾳ.. 1. ΡΡ: 5; ὃ Βα, “ΑἸ σορ ἢ. τι. 

1}. ος 
τὰ πάντα κ.τ.λ. "ΟΠ τς αἰ 

ἴωῖπφ απα ο αἰῖ (λίπῃ Ομ 
Ἰα8. ἀἱδροββεββδεά απά ομΗθεταζεά αἱ! 
ἀἰδήποβίοης οἵ τεµρσῖοαδ ρτονοραθῖνο 
απά Ἱπίε]εούαα] Ρτθεπιποποθ απά 80- 
οἷα] οαδίο: Οτι Ἰαδ εαυδθαῦοᾶ 
Ἡ 561} {ου 811 νερο; Ολιγῖδύ οεοαρῖθ8 
Όπο π]ο]ο ΒΡῃετο οἵ Ἠπππαπ Πο απά 
Ῥογπιθαί{ο» αἱ] 105 ἀενε]ορπιεπί5: οοπ]Ρ. 
ἘΡῃ6Β. 1. 23 τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πλη- 
ρουµένου. ΕῸΥ τὰ πάντα, Ἠλϊοϊι 18 
ΒύΓΟἨΏσ6Υ Παπ οἱ πάντες, 566 (α]. 11]. 
22 συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ 
ἁμαρτίαν νχὶθῃ ιο ποῦθ. Τη 05 ραβ- 
βαπσθ ἐν πᾶσιν 18 ῬτοβαβΙγ ποιίθαΥ, ἃ8 

20ο, ΣΙ Ὁ» ΕΠ. ᾿ν 12 1 απ ΠΠ. 
1, 2 ΠῚ ΠΡ 7, ἵν 5, ΕΡΙ6Β. ἵν: 6, Ὑ1: 

16. 
Ίπ ἴμο ρατα]]ε] ραδδασο (α]. Π. 28 

{πΠ6 οοτταξροπάΐπσ οἰαι5οθ 15 πάντες 
ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἴμπο 
ΙΠΥΘΙΑΙΟΠ Ἰ6γθ ΔΟΟΟΙΒ τὶ ἃ ομ]εῖ 
τηούγο οὗ ἴμο ερϊςδί]θ, νυ] ἢ 15 {ο 85- 
βουῦ ὑπ6 αὈβο]αίο ἃπα απίγογξα] 51ΠΡΥ6- 
ΤΩΔΟΥ͂ οἱ ΟΠ γὶβῦ ; οοπιρ. 1, 17 86.; 11. 
10 84.) 19. ΤῊΘ ὕπνο ραγίβ οἵ {86 δηΐϊ- 
ὑμοϑὶβ απο οοπιρ]πεἁα ἴῃ ους Που 
βαΤΙΏΦ, οἱ. ΧΙΥ. 20 ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ 
ἐν ὑμῖν. 

12-1ς. ΄ΤΠεγείογθ, ἃ5 ὑπ 6 εἰοοί οἳ 
οᾶ, ἃ5. ἃ Ῥοορίο οοπβεογαίοά {ο Η5 
βογνίοο απά ΒΡΘΟΙΆΠΥ επἀάογεά νι 
Ἠ15 Ίοτο, αΥΤΑΥ γοιγβο]νθΒ ἴῃ Ἠοαγῦς οὗ 
εοιηραββίοῦ, ἴῃ ΚΙπάΙΙποΒΣ απά ἰαπι]- 
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χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραύτητα, μακροθυ- 

Π0γ, ἴῃ ἃ σεπί]ο απᾶ γιε]άϊΐησ αρὶτῖθ. 
Ῥοαγ τὶ οπο αποίΠετ, {ογ5ϊνθο {γασ]γ 
ΑΠΙΟΠ6 ΤΟΠΥΡΕΙΥΘ8. ΑΒ τοις Μαρία 
{ογραγε τοι ΗΙ8 βουναηΐβ, 5ο οαςΗ{ το 
{ο {ογβῖνο τοαγ {61ογγ-βογναΠύ5. Απά 
9ἱ6Υ 811 {Π656 γοῦθ ΥΟΙΥΡΕΙΥΘΒ ἵπ Ίογο; 
Του 018 15 {Πο σαγπισπό πῃ ΡΙπάΒ 
ἑοσείμεγ 811 {Π6 σγαςθ5 οἵ ρου θούίοη. 
Απᾶ Ἰοὺ ὕμ6 οπο ΒΙΡΓΕΠΙΘ ὉΠ} ΪΓ6 ἴῃ 
γοιγ Ἠθαγίς, Π6 οπο τοίογος δια δῦ 
αἲ] γοῦν ἀΠοα]ά6Α, Ὦο 0Π6 Ῥεαςθ οὗ 
Ολτῖδέ, νῖοἩ 18 ιο ἀθξεπεᾶ σοα] ο 
γοῦν Ολμήράαπ οα]ήπς, ἴῃ νΠίεἩ 18 
τοα]ῖςοᾶ ὕΠ6 ΠῚ Ῥε]οπσίης {ο ΠηΘΠΙ- 
Ρ6Υ5 οὗ οπθ Ῥοάγ. Ἰαδῦῖγ οἵ ἃ}} ; 50 
γοῦν σταύ πᾶ6 ὈΥ τουσ ἐΠπαπ]κβο]ν]ησ.» 

12. ἐνδύσασθε οὖν] “ιν ο {6γθ- 
/Γ9γ6) 38 6η {ο πποπα ΟΗτ]5ῦ Πας Ῥο- 
σοπιο αἲ] ἴῃ 811. Τῇ Ιποϊάεπία] 1πθή- 
ύἴοπ οὗ Ομ δῦ ἃ8 ΒΡ υ Βα ηρ' αἲ] οί]ιογ 
ΓΘ] 0 ΠΒ σ1νθΒ ΟΟΟΆΒΙΟΝ {ο Πῖ5 αγσι- 
τηθπίαθν οὖν: οοπιρ. ΠΠ. 1, 5. 

ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ] ΄ αν ε[εοί 0165 
οὗ σοᾶ.. Οοπιρ. Ἠοπι. η. 3, Τ6. 1. 1. 
7 {6 (058Ρ6]8 κλητοί απᾶ ἐκλεκτοί αγθ 
ἀἰβαπσιίδηοά ἃ5 απ οπίου απά αἩ Ἱπ- 
ΠΟΙ οἴγο]ο (Μαΐῦ. ΧχΙΙ. 14 πολλοὶ γάρ 
εἶσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί), κλητοί 
Ῥοΐπςσ ]λοδο βαπππιοποᾶ {ο ύμο Ῥεϊνϊ- 
Ίεσο5 οἵ ἴ]ο (08Ρ6] απιά ἐκλεκτοί ἴλοδο 
αρροϊηθεά {ο Ππα] κα]ναθίοη (διαί. 
ΣΙΝ. 22, 1. 31; Μες πῃ, 20, 22, 27. 
Ίμακο αχν]Π. 7). Βαῦ ἴῃ δῦ Ῥαα] πο 
βπο]Ὦ ἀἰδθποίίοη οαπ 6 ἐγασθᾶ. ὙΠ 
ἴα ο ὕνγο ΘΥΠΙ5 5661} {ο Ὀ6 6οοσ- 
{οηςίνο, α5 Όπο αδροςί5 οὔ {Π6 βᾶτηθ ΡΥο- 
0658, κλητοί ανίπς βρεοῖα] γοίεγοποθ {ο 
Όλο σοα] απἆ ἐκλεκτοί ἴο ιο βίαν ϊηρ- 
Ροϊηῦ. ΤῊΘ 5816 ΡΟΥΒΟΠΒ αγθ “8116 
ἰο Ομτ]ςῦ, ἃπα “μόβθη οαὐ᾽ ΤΌ {Π 6 
πγοτ]ᾶ. Τ]μαβδ ἵπ 1 ΤΉ 688, 1. 4 εἰδότες 
τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν κ.τ.λ. ἴπο γγογα οἰθατ]γ 
ἀσποίῦεΒ οἰοσθίοῃ {ο ΟΠατοἩ-ΠιθιηΏεν- 
5810. ΤῊ ΙΒ 4180 ἴῃ 2 Τϊπι. 1, Το, πηθγο 
οὲ Ρατ] ΡαΥ5 (]ιαῦ Ίο ΘΠ 768 ἃ}} ὑπ] Πρ 
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, Δ αἸηρ ἵνα καὶ αὐτοὶ 
σωτηῤίας τύχωσιν κ.τ.λ., 06 αποθγίαϊπῦγ 
Ἱηρ]θά ἴῃ {Ἴοβο ᾿αϑὺ πονάς ο]εατ]γ 
ΒΗΟΝΒ {]αῦ εἰεοίῖοη {ο πα] εα]ναθίοι 
18 ποί πησαπ6. Τη {ο 8816 86Π50 Ίο 

βρααίκς οὗ απ Ἱπάϊνιάπα] ΟΙτ]κίαπ αβ 
“οἰθϑοὺ, Βοπι. χτι. 12. Απᾶ ασαίη ἴῃ 
1 ΟοΥ. Ἱ. 26, 27 βλέπετε τὴν κλῆσιν 
ὑμῶν...τὰ μῶρα τοῦ κόσμου ἐξελέξατο, 
{Πο σου β αρβοεαγ ἃ5 ΒΥΠΟΠΥ68. Τ]6 
Φ41η6 ἰβ αἱ5ο {πο ἀϑᾶρὸ οὗ δὲ Ῥοίδβι. 
Τα ἴῃ απ οροεπίηςσ βαϊα αύίοπ ο δα- 
ἄγθϑβοβ π]οἰαο ΟἸγἰβυϊαιι σου πη 1685 
85 ἐκλεκτοί (1 Ροῦ. 1. 1 ; 6ΟΠΙΡ. Υ. 13 ἥ. 
συνεκλεκτὴ ἐν Βαβυλῶνι, 1.6. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
ἐκκλησία), ἃ5 Βδὺ ΡῬαπ] ἀπά 6} βἰπιῖ]αν 
οἰγοαπιδίαποςΒ (Ῥοπι. Ἱ. 6, 7, 1 ΟὟὐΓ. 
1. 2) ἀελίσηαίοΒ {]θπι κλητοί; απά ἵπ 
αποΐμος ραβ8ασο (2 Ρεῦ, 1. 1ο) Ἰθ α)- 
Ροαἱ5 {ο Ἰ]5 γοπάθις 6ο πια]κο {πον 
κλῆσις απά ἐκλογή 5116. Τ]9 15ο οὗ 
ἐκλεκτὸς ἴῃ 2 «οι. 1, 13, 18 αρραΥΘΗΙΙΥ 
ο 6αΠ1θ; απᾶ ἴῃ Άρος, χν, 14 οἱ 
μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πι- 
στοί ]ῖβ 15. αδο ἔ]θ ϱ356, α5 76 ΠΙΑΥ 
Ιη{ΟΥ ἔργου ὑΠ6 α ἀῑδίοη οὔ πιστοί, Ίο 
Ροἱηῖς {ο ἔ]οδθ πο Ἰαγο Ὀθθὴ ἐγιιθ Το 
ὉΠ 6 17 “ οπ]Ηπς απᾶ οἸθούϊοη. Τ1β ἴ]ιο 
(4098Ρο18 Βύαπά αἱοπθ ἴῃ ὑΠ18 χοφροςῦ. 
Τη [αοῦ ἐκλογή ἀεποίοἈ οἰεσθίοι ὮΥ 
οά ποῦ οπΙγ {ο πα] εα]ναξίοη, θαῦ {ο 
αι βροοῖαὶ Ῥριϊν]εσο οἱ γοτῖς, Ἠ]1θ- 
ὤιου 16 Ῥο (1) Οµατομ-πιοπὈεγδΒ/ρ, 38 
ἴῃ {ο ρα55ασος οἶζεά {οπα {Π6 Θρ 5.168: 
ΟΥ̓ (2) Τ]ι6 γνοτ]ς οἵ ργεασ]ίπς, α5 Ἠθη 
δὺ Ραα] (Αοἴς ἰχ. 15) 18 οα]]οὰ σκεῦος 
ἐκλογῆς, ὑμ6 οῬ]ασῦ οὗ ἴῑιο ΄οἰοσίίοη 
Ῥοΐπςσ ἀαῆπεά ἴῃ ἐμο πογᾶς {ο]ογίπς, 
τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά µου ἐνώπιον 
[τῶν] ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων κ.τ.λ.; ΟΥ 
(3) ΤῊΘ Μοββίδηβῃρ, 1 Ῥϑί. 11. 4, 6; οὐ 
(4) Το [αίπεγπουᾶ οἵ ἴ]ιο οἤοβθῃ 
ῬΘΟΡΙΘ, α5 ἵη ἔ]πο ο856 οἵ ἴβᾶ80 απά .18- 
ΘΟ}, Βοπ1. 1χΧ. 11; ΟΥ (5) ΤῊΘ ἔα μα] 
τομὴ ππάςγ {Π6 {Ἰθοσγασγ, Ἠοπῃ, 
ΧΙ. 5, 7, 25. ΤΠϊ8 Ια50 αρρΙϊσαΒΙΟΠ Ῥγο- 
βοπῦς {ο οἰοβαε5ύ απα]οδΥγ {ο ὑπ 1άθα 
οὗ βπα] 5α]γαθίοη: Ῥαύ 6γεπ ποὺ δὺ 
Ῥαα] ἐγθαΐβ κλῆσις δα ἐκλογή 38 ϱ0- 
εχύοηβίνο, Ἠοπι, ΧΙ. 28, 29 κατὰ δὲ τὴν 
ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας" 
ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ 
κλῆσις τοῦ Θεοῦ. 

ἅγιοι κ.τ.λ.) ΤΠ686 ἃγθ ποὺ {ο Ὦα 
{αΚοι ἃβ γοσαῦϊνοας, θαῦ ἃ5 ργϑαϊοαῦθβ 
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μιαν ανεχοµενοι α λῶν, και χαρι οµεγνοι εαυτοις, 

{ιτ ιον ἀοβπῖπς ἐπο πιθοπῖης οἵ ἐκλεκ- 
τοί. ΑΙ ιο ἴηγοῬ {6ΥΠΙ8 ἐκλεκτοί, 
ἅγιοι, ἠγαπημένοι, 3πο ἰαηβίθγγεὰ 
ῄνοπι πο Οἰά Οονεπαπῦ ἴο ἴπο Νου’, 
{γοΠ1 {πο Γ5γαε] α[ίεγ {ο Π65}} {ο {16 
ΤΕγας] ἴον π6 ΒρΙτΙ6,. Ἐον {16 Όντο 
{ΟΥΠΊΕΥ οοἵηΡ. 1 Ρο, 11. 9 γένος ἐκλεκτόν 
«ἔθνος ἅγιον; απιᾶ Του ὕΠ6 56η86 οἵ 
ἅγιοι, ΄ ἴἶα οοηβοογαἴεᾶ ρεορ]θ οἵ ἀοα;, 
866 {πα ποίθ οη ΡΙΗ]. 1. 1. Ἐοῦ ο 
λιτά ννοτᾷ, ἠγαπημένοι, 868 18. Υ. 1 
"ὌΑσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ κ.τ.λ. 08. 
Ἡ,. 25 τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην 
(38 αυοΐθα ἴῃ Ῥοπι. Ιπ. 25). [ἢ {Π6 
Νεπν Τοβίαιηθηῦ 16 86ΕΠ18 {ο Ὦο αδεά 
αἱναγβ οἵ {πο ορ]θσοί5 οἵ ἆοᾶ” Ίοτο; 
6.5. 1 Τ1688. 1. 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγα- 
πημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 
2 ΤΉ 658, 11. 13 ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ 
Κυρίου (ορπαΡ. «πᾶ6 1); ἃπὰ 80 ΡΥοβα- 
ΡΙ7 Βεν. χχ. 9 τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημέ- 
νην. ΕῸΥ ο εοππεχίοη οἵ 606} 6]6ο- 
60η απά (ἀοαβ ἴονθ 866 Βοιῃη. ΧΙ. 28 
(ᾳαοῦεᾶ ἃθονθ), 1 Τη688. 1.6. Τ]θ καὶ 
18 οπηθίοᾶ ἴῃ 9Πθ6 ΟΥ̓ πο εχοε]]οπί 
οορίεΒ (ποιρ]ι 16 Ἰαβ Πο ουθαῦ Ῥγε- 
Ροπάεταποθ οἵ δας που 0165 ἵηπ 108 {α- 
του, ἃπα 16 18 Ἱπιροββῖρίε ποῦ {ο ἴδ6] 
Ποπ; ΠΙΠΟΗ {Π6 βεπίειισθ ϱαἱἩς ἴη {ογοθ 
Ῥγ ιο οπΙΙβΕΙΟΠ, ἐκλεκτοὶ Θεοῦ, ἅγιοι, 
ἠγαπημένοι ; ΘΟ. 1 Ρεί. 11, 6. 

σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ] “α Λεαπί οὗ 
Ρίέψ. Βου πο πιοαπῖης οἵ σπλάγχνα 
566 {πο ποίο οἩἳ ΡΙΗΙ]. 1. δ, ἃπα {ο {ο 
πΠΟΙΘ ΕΣΡΤΥΘΒΒΙΟΠ ΟΟΠΙΡ. σπλάγχνα ἐλέ- 
ους Ιωακθ]. 78, Τ65ἱ. αὐὶ Ρα. Ζα0. 7, ὃ. 

χρηστότητα κ.τ.λ. Το πο πογάβ 
χρηστότης απὰ ταπεινοφροσύνη, " Κὶπά- 
Ἠποββ) απά “ΒαμΠ1ὐγ,᾽ ἀεδοτρο {ο 
Οµγ]βίαη {ΕΠΡΕΥ 7 Ποῖπᾶ ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ, 
απὰ 815 ἴῃ «πο αβροεοῦΒ, ἃ5 16 αΏοσίβ 
οἴσίιεν (1) ουχ το]αδίοηΏ 60 Ο{Π6ΙΒ (χρησ- 
τότης), ΟΥ̓ (2) ον οδηιαῦο οἵ 5611 (τα- 
πεινοφροσύνη). ΕὟΡ χρηστότης 566 {Π6 
ποίθ οἩ (α]. ν. 22: [0Υ ταπεινοφροσύνη, 
{με ποίθ οἩ ΕΠΙ]. 1]. 3. 

πραῦὔτητα κ.τ.λ.) ἼἨ6βο ποχὺ ἴπο 
ΝΟΥᾷ5, πραὔτης πα μακροθυμία, ἀθ- 
ποίθ με δι θγοῖδο οἵ πε ΟἨτ]βίαπ 
ἴοπαρεγ ἵπ 105 οππατᾶ Ῥθατίησ {ο- 

ΨΑΥ0Β οὔμετβ, ΤΉΘΥ αγο ροβύ αἰβίϊη- 
διἱε]οᾶ Ὦ} ἐ]εῖν οΡΡοΒΙ{68. πραύτης 
15 ορροβθᾶ {ο «γαάςπθβε, Ἰαγβῃηςςς,) 
ἀγριότης (Ρ]αΐο ΦΥΠΙΡ. 197 Ὁ), χαλεπό- 
της (Αγκί. 7. 4. Ἱκ. 1); μακροθυμία ἴο 
ἐτοβοπίπιοηί, Τ6ΥεηςΕ, τυ, ὀργή 
(Γγου. χνε. 32), ὀξυχολία (Ἠουπι. ἠζαπιᾶ. 
γ. 1, 2). ον Όλο πιεαΠῖησ οἵ µακρο- 
θυµία 5866 αΏονο, ΟἹ 1. 11; {ου ἴ]ιο Γογτα 
ΟΕ πραύτης (πραότης), ὁπ (αι. ν. 23. 
Τ]ιο γγογάβ απο ἀἱδοιβεοά ἴῃ ΤΈγανο] 
Ν. Τ. γή. δ ΧΙ Ρ. 149 βα., ὃ ΣΠῚ 
Ρ. 145 8ᾳ., ὃ 11, Ῥ. 184 54. Τ]ιεγ α- 
Ρο6αχ ἴῃ οοηπεχίοη ἘΡ]θΒ, ἴν. 2, Ι6η. 
οΐψο. 6 µακροθυµήσατε οὖν μετ᾽ ἀλλή- 
λων ἐν πραύτητι. 

13. ἀλλήλων, ἑαυτοῖς) ΤΠο Ώϱτο- 
ΠΟΙᾺ 15 γατίεᾶ, α8 ἴπ Ἠριθβ. ἵν. 32 
γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χρηστοί...χαρι- 
ζόμενοι ἑαυτοῖς κ.τ.λ., τ Γεῦ. ἵν. ὃ---το 
τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες 
εω.Φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους. ..εἰς ἑαυ- 
τοὺς αὐτὸ [τὸ χάρισμα] διακονοῦντες. 
ΤῊΘ τεοῖρτοσα] ἑαυτῶν ΑἸ ΘΥΒ {γοπα ὑΠ 6 
τοοῖρτοςα| ἀλλήλων ἵπ ΘΙ ΡΠ Δ ΒΙ Ζίηρ' {λα 
1άθα, οἵ οογρογαΐθ «ὐητέμ : Ἰθιιος 1ὖ 15 
ΠΙΟΥΟΘ ΔΡΡΙΟΡΙΪαῦΘ Ἠθγο (οοπιρ. ΒΡ]ιο». 
ἵν. 2, 32) ΙΙ χαριζόμενοι απ τυ ἢ 
ἀνεχόμενοι : 6ΟπΙΡ. Χεπ. “ἤθημ. 111. 5. 16 
ἀντὶ μὲν τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμ- 
φέροντα, ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις, καὶ 
φθονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλ- 
λοις ἀνθρώποις... καὶ προαιροῦνται μᾶλ- 
λον οὕτω κερδαίνειν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἢ 
συνωφελοῦντες αὑτούς, ΝΊΘΥΘ {Π6 Ργο- 
ῬΥΪΘΌΥ οὗ ια ὕνο σου β ἵπ {]ιαίν Υθ- 
Βρθοῦϊνθ Ῥ]αοςς γ}1}} 6 ϑυϊαθηῦ: απά 
10. 11. 7. 12 ἀντὶ ὑφορωμένων ἑαυτὰς 
ἡδέως ἀλλήλας ἑώρων, ὙΏΘΥΘ {1θ Υατ]- 
αὔἱοη 15 ππογο Βα 016 θαῦ ποῦ 1685 ἃΡ- 
ρτορτίαζο. ΕΟΥ Ιπβίαποθβ οἵ 0Π15 π|86 οὗ 
ἑαυτῶν 886 Ῥ]εε]ς Γεὐγᾶογῦγ το ΠΠ. 13 
(ρ. 453 54ᾳ.), αὶ ἄππον «σοι. ΟαὙ Ἡλι. 

ἢ 455 (Π. Ὁ. 497 5ᾳ.). 
χαριζόμενοι] 1.96. “ΤΟΥ Ίγ] Πρ ᾽; 5866 ἴπο 

ποίθ οἩ 11. 13. Απ ὦ Γογίογἳ ἃγρὺ- 
τηθηῦ Ἰαγκς ππάογ Πο 86 οὗ ἑαυτοῖς 
(ταὐμοὺ (Παπ ἀλλήλοις) : 1{ ΟΗτιβῦ ἴον- 
σαν ἴ]απα, ΠΠΙΟἩ ΤΟΥ͂Θ εΠοι]ά {Που 
{ογρῖνο {/ιεηιδεζσέδ. 
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ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς: "ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις 

μομφήν] “α εοπιρίαἰπί ΑΦ μέμ- 
φεσθαι 15 {ο πα γακῖέ τι ἢ,᾽ τοίειτίπς 
τηοϑὺ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ {ο ΕΥΤΟΥΕ ΟΕ οπ]Ιβ8ἴοΠ. 
80 µομφή Ἠοτο 18 τεσατάεὰ 85 ἃ ἄεθί, 
ΒΟ πθθᾶς {ο 6 τορι θα. ΊΤΠο 
τοπάστῖπςσ οἵ {πο Α. Υ. “ἃ αυδυγο]᾽ 
(Ξαπετε]α) 15 οπΙγ πτοης ἃ5 Ῥεῖησ απ 
αγολαΙ5Πὶ. Τὴ ΡΙΙΥΑ80 μομφὴν ἔχειν 
ο6σΓ5 Β6ΥΟΓα1 {1 Π168 1Π εἰαβδῖσα] ἄτοεῖς, 
Ραΐῦ σεπετα]]γ ἴῃ ῬοοῦΥ: 6.5. Εαν, 
Ογοδί. 1ο6ο, Απεί. Όαα 664. 

καθὼς καὶ κ.τ.λ. ΤΗΙ8 πηπςῦ ποὺ Ῥο 
εοπποσ(οά τὶν ὑΠ6 Ῥτεσθάϊπο του, 
Ῥαΐ ἰγεαίοά ἃ5 αη Ιπάερεπάεπίέ βθη- 
ίσποθ, {Π6 καθὼς καί Ῥεῖης απβπεγοᾶ 
Ὦγ ἴμ6 οὕτως καί. ΤΟΥ ἴ]ιθ ΡΓ68εΠ6θ οὗ 
καί ἴῃ Ροίῃ «Ἰαιδο5 οὗ ο οοπΙΡατίδοἩ 
566 {πο ποίο ο 1. 6. Το ΡΠεΠοΠΙΘΠΟΠ 
18 ΟΟΙΗΙΗΟΠ ἴῃ {]ια Ῥοσῦ οἰαβδῖσα] πτ]θους, 
6.5. Χεηπ. {1επο. Ἱ. 6. 3 ὥσπερ καὶ τῶν 
ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι...οὕτω καὶ 
σύ κ..λ.; 566 {Π6 γαίογ6ηςΘΣ ἴῃ Ἠοίῃ- 
ἆοτ[ οἩ Ῥ]αϊιο ΒΛαεῖο 64 ο, Φορᾖιῖδέ. 
217 Β, απᾶά Κἴλπας «γίοεμ. σγαΠια. 

δ. 524 (1. Ρ. 709). 
ὁ Κύριος] Τις τοπᾶϊπσ, πΠΙΟἩ 15 

Ῥοΐίεν βαρρογίθα ἔ]λαη ὁ Χριστός, 15 
4150 ΠΟΥΘ οχργοββῖνο, Τὸ γασα]]8 πογθ 
ἀἰταοίΙγ ιο Ίεδεοι οἵ ο Ῥαταβ]ο 
ΒΟ. οπ{[ογοθς ὅπη ἁἀπίγ οἵ {6ἱἱοι- 
5ογγαπύ {ο {ε]]ουγ-εοιυγαπός δίαὐί. κνΠ], 
27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ 
δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ 
δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ κ.τ.λ.: 6ΟΠ1Ρ. Ώο]ουν; 
ἷν. 1 εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον 
ἐν οὐρανῷ. Τ]ιο τοαάῖης Χριστὸς Ρ6ΤΊαΡΒ 
οοπιο5 {γοτη {με ραγα]]ε] ραββαρο Ερ]ιαρ, 
ἦγ. 32 χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ 
Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ἡμῖν (οΥ" ὑμῖν). 

οὕτως καὶ ὑμεῖς) ΑΟ, χαρίζεσθε έαυ- 
τοῖς. 

14. ἐπὶ πᾶσιν) ΄οτογ απο αθοτοε αἷἰ 
{λοφο, ΟΟΠΙΡ. {π|[κ6 ΠΠ. 20 προσέθηκεν 
καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν. ΤΠ Ἰμα]κα αν]. 26, 
ἘΡρ]οΒ. ΥΙ. τό, ὑπ οοιτοοῦ τοπᾶΐης 15 
ῬτοβαΏ]γ ἐν πᾶσιν. Ίμογο 15 {Π6 οπίου 
σαπιηθπὸ ΙΙ Ἰο]άς νο οἴ]οις ἴῃ 
{μαῖγ Ῥ]ας68. 

τὴν ἀγάπην] 5ο. ἐνδύσασθε, ἴτοπι Υογ. 
15 

δ]  τολιζοἷν ἐλήηρ,, 1.6. “Ἰονθ᾽; «οππΡ. 
ἘΤΡΙι65. Υ. 5 πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλο- 
λάτρης, 15η. {9οηι. 7 ἄρτον Θεοῦ θέλω, 
ὅ ἐστιν σὰρξ Χριστοῦ, θζαφπ. το µετα- 
βάλεσθε εἰς νέαν ζύμην ὅ ἐστιν Ἰησοῦς 
Χριστός, Τα]. ὃ ἀνακτήσασθε ἑαυτοὺς 
ἐν πίστει ὅ ἐστιν σὰρξ τοῦ Κυρίου. 
ΤΈποισ] {Ἴπεγε ατο γα ]Ο 8. τοπᾶίησς ἴῃ 
{μθ ΡαξξασθΒ οὗ {ο Ισπαθίαπ ρίςί]ο5, 
ἴλο ὅ 5608 {ο Ῥο σεπεγα]]γ τσ]6, 
ΤΉ 656 Ἰπβίαπσθα 011} 50 {]αῦ ὅ ΠΙΒΥ͂ 
ρε γοΐουγθα {0 τὴν ἀγάπην ἃἴοπθ. Ο- 
(λανγνίδο Ίο πηϊσ]ιόδ βαρροςο ἐμ6 δηΐθ- 
οεᾷσπί {ο Ὦε τὸ ἐνδύσασθαι τὴν ἀγάπην, 
Ρα6 (118 Ἠατα]γ εαῖές {η6 56ηςο. Τη9 
ϱΟΙΊΠΙΟΠ τοαᾶῖησ ἥτις 18 οὐνίοιδΙγ ἃ 
ΒΟΥ Θ᾽ 5 οογγος[Ιοη. 

σύνδεσμος κ.τ.λ.] “ἐδ δοπα οὗ Ώεγ- 
“"ποίϊογι,, 1. 6. {πΠ6 Ῥοποευ, ΒΟ απῖθες 
απά ΠΟΙ 5. {οσεί]μαν 811] {ἴἶοξο 5τασθ5 
Δα ΥΙΓΟ1ΘΒ, ΝΠϊο. ἑοσοίπαγ τη αρ 
Ῥετ[οοθίοη. Πάντα ἐκεῖνα, 5475 Ο1ΣΥ- 
ΒΟΝίΟΠΗ, αὕτη συσφίγγει ὅπερ ἂν εἴπῃς 
ἀγαθόν, ταύτης ἀπούσης οὐδέν ἐστιν 
ἀλλὰ διαρρεῖ : οοηρ. ΟἸαπι. Ἠοπῃ. 49 
τὸν δεσμὸν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τίς 
δύναται ἐξηγήσασθαι; πα {π6 Εγί]α- 
6οτθαπς (ΘΠΏΡ]1ο. ἐμ Ερὶοίαί. Ῥ. 295 Α) 
περισσῶς τῶν ἄλλων ἀρετῶν τὴν φιλίαν 
ἐτίμων καὶ σύνδεσμον αὐτὴν πασῶν τῶν 
ἀρετῶν ἔλεγον. Βο ἴοο ΤΠαπαϊςί. Ογαἱ. 
Ἱ. (ρ. 5 ϱ) βασιλικὴ (ἀρετὴ) παρὰ τὰς 
ἄλλας εἰς ἦν ξυνδοῦνται καὶ αἱ λοιπαί, 
ὥσπερ εἰς μίαν κορυφὴν ἀνημμέναι. 
ΤῊὴ6 γγογὰ γυ]] {ακο ἃ σϑῃϊῖνγθ εἰθ]αι 
οὗ έλα οὐ]εεῦ Ῥουπά ου οὗ ο ῬΙπάίπς 
{οχοο: 65. Ῥ]αΐο οἱ. 310 ἃ τοῦτον 
θειότερον εἶναι τὸν ξύνδεσμον ἀρετῆς 
μερῶν φύσεως ἀνομοίων καὶ ἐπὶ τἀναντία 
φερομένων, ΨΊΙ6ΥΘ {1ο ἀρετὴ ξυνδεῖ απᾶ 
{η6 µέρη φύσεως ξυνδεῖται. 9 Ἠαγο 
Δ Ἰηβίαποο οἵ ο οπθ σοπῖθῖτο ({Π6 
ομ]εσ(ῖνθ) Ἠεγοα, οἵ ἴῑο οί]ιος (ιο βῦ- 
1αοίῖνα) ἴῃ ἘΡρ]θΒ. 1γ. 3 ἐν τῷ συνδέσμῳ 
τῆς εἰρήνης (566 ἴ]ο ποίθ {πογε). 

Αποίμον οχρ]απαθίοη πᾶ 68 σύνδεσ- 
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τὴν ἀγάπην, ὃ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 

ἘΡΙΒΤΙ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ, 221 

4" 

1δκαι 
« 3 / ΄“ - / 9 ΄- 7 «ε “ 

ἡ ειρήνη του Χριστοῦ βραβευέτω εν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
ΕῚ ελ 4 » / 5 ει ή 7 

εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὲ σώματι. 

μος -εσύνθεσις Ἰσγο, “πὸ Ῥαπά]ο, ὑπ 6 
{οίαΠ{γ 45 6.5. Ηογοαίδη. ἵν. 12 πάν- 
τα τὸν σύνδεσμον τῶν ἐπιστολῶν (00ΠΙΡ. 
Ίση. Τγα[ζ. 3 σύνδεσμον ἀποστόλων) ; 
Ῥυὺ ἐς ππαςπα] Τηθύδρ ΠΟΥ 15. ΒΙΡΉΪΥ 
ΙΠΙρΤΟΡΒΡΙΟ6 απᾶ Ἱπαρρτορτίαξο Ίιογο, 
ποῦ {ο πποπβΙοπ Παῦ στο 5 οι] δχρθοῦ 
ἴμο ἀεβπ]ίθ αγίῖο]ε ὁ σύνδεσμος ἴῃ 018 
ο. ΥΠ οεἶμεγ Ιπίογρτοίαθίοη, 
λα Γαποίῖοη αβεὶσποᾶ {ο ἀγάπη Ἰογο 
15 [Π6 84116 48 ΨΊΕΠ 16 18 ἀεο]αγοά {ο 
Ῥο πλήρωμα νόµου, Ί9οΠΙ. κΙΠ. Το (ΟΟΠΙΡ. 
6]. ν. 14). Βεο αἱδο ἴ]ιο α]]-οπιῦγασίῖης 
οβ1σο πο] 15 αβδ]σηοσᾶ {ο 16 ἴῃ 1 095, 
ΧΙ, 

15. ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ] “ (7 1515 
Άεαες, ΥΥΠΙοἩ ΗΘ Ι6[ῦ ἃ5 ἃ Ιθσϑου {ο Η18 
4ἱβοῖρ]α5: 908}. χῖν, 27 εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν; 
ΘΟΙΏΡ. ΠΡΗ 68. ἢ. 14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ 
εἰρήνη ἡμῶν ΠΟ {π6 οοπίοχύ. ΤῈ6 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ ΥΘΘ ΔἸ ηρ' ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ΠὰΒ 
ὃ. ῬΆΤΆ116] ἴῃ ΕΠΙ]. ἵν. 7. 

βραβευέτω] “06 «ηγρῖγο, {[οτ ἴἶια 
Ἰάεα οὗ ἃ οοπ{θςύ 15. ΟΠΙΥ 1658 Ῥγοπιϊ- 
πη Π6 16, {Παπ ἴῃ βραβεῖον 1 091. ἰχ. 
24, ΕΠΙ]. ΠΠ. 14 (5866. ἴμο πούθ {Πογε). 
Στάδιον ἔνδον ἐποίησεν ἐν τοῖς λογισμοῖς, 
νη]ίος ΟΠΥΨΒΟΣίΟΠΙ, καὶ ἀγῶνα καὶ ἄθλη- 
σιν καὶ βραβευτήν. Υ̓ΠΘΥΘΥΘΙ ὑπ 60 
15.  εοπβ]οῦ οἵ πποίΙγοΒ ΟΥ̓ Ιππρα]δας ΟΥ̓ 
ΥΘΒΒΟΠΒ, ὕπο ρθαςο οἵ Ομτ]ςῦ τητιϑῦ βίθῃ 
ἴῃ απά ἀθοῖάθ πῃ] οἢ 15 {ο ῬγεναΙ]: Μὴ 
θυμὸς βραβευέτω, 3478 ΟΠιγεοδίοτα 
ἀραῖη, μὴ φιλονεικία, μὴ ἀνθρωπίνη 
εἰρήνη" ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη εἰρήνη ἐκ τοῦ 
ἀμύνεσθαι γίνεται, ἐκ τοῦ μηδὲν πάσχειν 
δεινόν. 

Έου {πβ πιοίαρ]Ἱοχ οἳ 50116 οπο 
Ῥραταπιοιπῦ οοηβΙσταδθίοη δούϊηρ' α8 
ἘΠῚ ΡΤ, Ἱῃογο {Ίιογο 15 ἃ οοπβ]εῦ οὗ 
Ιη{εγπα] Πιοῦῖνθβ, 5606 Τοἱγῦ. 11. 35. 3 
ἅπαν τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῶν Γαλάτων 
θυμῷ μᾶλλον ἢ λογισμῷ βραβεύ,- 
σθαι, ῬΊΔΪΙΟ ὧδ 27 σΥ. ΑὉγ. 12 (1. Ρ. 
446) πορεύεται ὃ ἄφρων δι’ ἀμφοτέρων 
θυμοῦ τε καὶ ἐπιθυμίας ἀεὶ...τὸν ἡνίοχον 

καὶ εὐχάριστοι 

καὶ βραβευτὴν λόγον ἀποβαλών 
(οοπαρ. 46 Πἰδγῖοί. το, τ. Ῥ. 368), 408. 
42. “7. νἱ. 2. 6 ἐβράβευε τὰς τόλμας ὁ... 
Φόβος. ϑοιηθνῃαῦ βἰπ]ατΙγ τύχη 
(ΡΟΙΥΌ. καν]. 14. 4) οὗ φύσις (ΑὐΠ6η. 
Χγ. Ρ. 67ο Α) ατο πιαἆο βραβεύειν. Τῃ 
οὔμαογ ῬΑΒΒΑΡΌΒ, ἨἨθγο ὁ Θεὸς ΟΥ τὸ 
θεῖον 15. Βα βραβεύειν, 0Πῖβ Ιπιρ]ῖοβ 
{μπαῦ, ν]}116 πη ὮΤοβοδθβ, αοα αδ- 
7 0505. Τὰ ΕΠΙΙΟ ἀλήθεια βραβεύουσα 
(Φιωΐ γ67.. αυ. /ιογ. 19, 1. Ῥ. 486) 15 ἃ 
ΥοΟΙΦΗ ΒΥΠΟἨΥΙΙΘ {0Υ ἀλήθεια δικάζουσα 
(ε 4ὐγαλ. 14, τι. Ῥ. το, εἴο.): απᾶ 
ἴῃ ο οβερ]ς (411ἱ. νἱ. 3. 1) δικάζειν απᾶ 
βραβεύειν 419 υϑοᾶ {οσαοίμογ οὗ ἴιο 
ΒΑΊΊΟ Δοίΐοη, [ἢ 81] 5110} 9356Ν 16 α)- 
Ῥ6α5 ὑπαῦ ἴμο Ιάθα οὗ ἃ ἀοοὶδίο απ 
8 αιοαγά 18 Ῥτοπαϊπεηῦ ἴῃ {ο ποτᾶ, 
απά ναί 16 πχαςί ποῦ Ὦο {α]κοη {ο α6- 
ηοῦθ ΒΙΠΡΙΥ 7116 ΟΥ̓ 0106’. 

εἰς ἣν κ.τ.λ.] Οοπηρ. 1 ΟὐοΥ. γΙ, 15 
ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός. 

ἐν ἑνὶ σώματι) “ΑΜ γ6 Ὑετο οα]]εά ας 
ΏΙΘΠΙΏΟΘΥΒ οἱ οηθ ὈΟΑΥ͂, 80 Ἰαῦ {]ογο 
Ῥο οπθ αρὶπὸ απϊπιαθίης ἐλαῦ Ῥοάγ”: 
ἨΡρΠ6Β. ἵν. 4 ἕν σώμα καὶ ἕν πνεῦμα. 
Τ]ή8 Ῥαβδασο αίτῖ]ας {ο Κογποίο οὗ 
πο οοπιραπίοη Βρὶβί]ο {ο ο Ερ]ιε- 
ΒΙΔΠ5 (596 ϱ5Ρ. 11. 16 εα., ἵν. 3 8ᾳ.). 

εὐχάριστοι] “ Απᾶ {ο ογοὔη ἃ}] {οΥ- 
ϑοῦ γοιγβο]ναβ ἴῃ (απ]κβσϊνῖης ἐουγ "5 
ο”: 566 ὑπθ ποῖεΒ οἩἨ 1. 12, 11. 7. Το 
α]θοίίτο εὐχάριστος, ἴλοιβ] ποῦ ος- 
ουΥτῖησ ϱ]5δογ]ισοτο ἴῃ {μο ἄτεε]ς ΒἱΡΙο, 
15 ποῦ ΠΠΟΟΠΊΠΛΟΠ ἴῃ ο]αββῖσα] ΥΤΙ{6ΥΑ, 
8 6 ιο ἨἩπσ]δα σταίο[α], Ώαβ 
ἴἔπγο πιθαπΙΠς 8; οἴίῃου (1) “Ρ]εαδαγαβ]ϱ) 
(6.5. Χεπ. 6. 11. 2. 1); οΥ (2) ΄ ὕπαηχ- 
{α]” (6. ». Ῥοεο]ι 6 ΙΓ. πο. 1625), 88 
στο. 

16,17. / Πμεῦ {Π6 Ἱπερϊτίηςρ ποτά οἳ 
ΟΙ]ςε6 ἁπτε]] ἴῃ γοῦν Ἠθατίς, οπρ]ομίης 
γοι τ 105. Ῥουπά]οββ σθαι πα οἩ- 
ἀοπίης χοῦ τ] 811] πηϊβάοτα. Τους] 
απιά αἀπιοπίδ] οηθ Ὁποῦ ΟΣ γη Ῥ5Δ]Π18, 
πι Ἠγπαπς οὗ ρναῖβα, νυ ερἰηζααΙ 
ΒΟΠΡΒ ΟὗὨ 81] Κπά5. ΟπΙν Ἰοὺ παπι Ὦθ 
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γίνεσθε. "““Ὃ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλου- 
3 ’ / 

σίως ἐν πάση σοφίᾳ" 

Ρεγγαάεά γη σταοο ΤΓΟΠπΙ ἨθαΥΘῃ. 
Μηπσ {ο ἀοἆ ἴῃ γοῦν Πεαγθς αι ποῦ 
ὙΠ] ουν 15 οΠ]γ. Απά 6ΕεΠΕΤΑΙΙΥ; 
παίεγεχ γα ο. νηαίμεν ἵπ σου ΟΥ̓ 
ἴῃ ἀ9εά, ἰθὺ εγετγυλῖτισ Ὦο ἆοπε ἴῃ {16 
ΏΙΠΘ οὗ «6505 ΟΠ]. Απάᾶ (ασαῖπ 1 
τερεαῦ 10) ροιχ οαὖ γοιγ ὑπ δ] ΞΡ ἢ δ᾽ 
{ο ἀοᾶ {π6 Εδύμον ἐμτουσ] Η πη.᾽ 

16. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ] “ἐλ τοογὰ 
οὗ Ολιγὶκί, τοῦ Χριστοῦ Ρεΐτς π6 εαῦ- 
Ιεείῖνο σϑηϊῦνθ, 5ο ὑπαῦ ΟἨτ]εέ 15 ιο 
βροακοτ. Τμοιςβ] ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἈΠ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οεσοιν ἔτο- 
(6Π/{Ι, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ 15 [οιπᾶ 
Ἰ6γς οΠΙΥγ. ΊἨεγθ 86εΠΙΒ {0 Ῥο πο ἆἷ- 
τουῦ Τ6ίεγοηςς ἴῃ {}}|8 οχργθββίοη {0 
δὴν ἀεβπῖίο Ῥοάν οἵ απθι εἴ]μογ 
ΝΥΙθίεη οὗ. οΓ81, Ὀτῦ ὁ λόγος τοῦ Χρισ- 
τοῦ ἀεποίθβ 6ο Ῥγεξεπες οἱ ΟΙιγῖςὲ ἴῃ 
(16 Ἠθατί, 5 απ Ἱππατὰ ΤΠ ΟΣ : 
6ΟΠΠΡ. 1 0]. 11, 14 ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἐν ὑμῖν μένει, ΠΙΟ] ἐῤ. 1. τὸ ὁ λόγος αὐ- 
τοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν, απά 50 Ρ6εΥΊαΡΒ 
Αοἰβ αγ]. 5 συνείχετο τῷ λόγῳ (ιο 
οοττεοῦ χορ}. 

ἐν ὑμῖν] “ἐπ γοι( ]ισαγίς, ποῦ απο 
γοιν᾽ ; οοπαΡ. θη. ΥΠ]. Ο, ΤΙ τὸ ἐνοικοῦν 
αὐτοῦ πνεῦμα ἐν ὑμῖν, 2 πα. Ἱ. 5, 14, 
απ Του. ΧΧΥΪ. 12, 45 αποίοᾷ ἴῃ 2 001. 
γ]. 16, ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς. 

πλουσίως} Βεθ 8ΡοΥο, Ρ. 43 54., πα 
{86 πούθ οἩἹ Ἱ. 27. 

ἐν πᾶσῃ σοφίᾳ] “πι ὁτογ [πα οὗ 
ουἱφάοπι. Τὺ 86ΕΠΙΒ Ῥα»ῦ {ο {ακο ἴ]ιο5ο 
πογάς πΙ πο Ῥγεοθάϊπς «ατβο, 
ὑοισ]ι ΟἸεπι. ΑΙοχ. Γαεᾶ. Π. 4 (Ρ. 194) 
αἴζασ]ιαβ επι {ο γα {ο]]ονς,. Βου 
8 Ῥοβίδίοη οὗ ἐν πάση σοφίᾳ, αὖ ιο 
οπᾶ οὗ {πο 5οπίεηοθ {ο πο] 16 τείστς, 
οοἵηΡ. Ἱ. 9, ΗΡΙΙ6Α. 1. δ. ΤῊΘ οοππθσχίοη 
Ίιογο αἀορίοὰ 15 α͵δὸ {ατοιτοά Ὁ. ιο 
ρατα]]ε] ραββασο Ἠρ]ι6, ν. 19, 19 (866 
{119 ποῦθ µο]οπ). Αποζισες ραββαςο 1. 
28 νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ 
διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ 
σοφίᾳ μιὰ ἃ ἀοαρ]ο Ῥοσπίης: γη] έ]ιο 
οοπιπιθισίοιι ΓΑΥΟΙΤΒ οἳΥ ακίηπσ ἐν πάση 
σοφίᾳ Ἠθγο νῖῦ ὑπὸ [ΟΠ] νυ’ Ἰγογςβ, 

διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες 

ἴπΠο ογᾶεγ βασσεςί5 ὑΠ6 1} Ῥεῖΐπςσ ἂὖ- 
{ασ]ᾖιεᾶ {ο ὑπ6 ρτοσεάῖης «Ἰαπρο. 

διδάσκοντες κ.τ.λ.] Τε ρανβοαῖρίος 
4Γθ Ἠετο αςαὰ {οΥ Ἱπιρεγαίίνες, ἃ8. ὅπ 8- 
αποηΠ{]γ ἵπ ἸΠογίαξοτγ Ῥαββασσ», 6. Κ΄. 
ΊἸνοπι, χἩ. 9 84.» 16 54ᾳ., ΕΡΗ68. 1γ. 2, 3, 
ἩΘΌΥ. ΣΙ. 5, 1 Ροῦ. 1. 12 [1], ΠΠ. 1,7.ο9, 
15, 16. Τὺ 8 ποῦ, 88 8οπ1θ ΙΠῖ5έ, ὑπαῦ 
ὕμ6 ραγΏεῖρ]ο 1056ΙΓ ΔΒ. απγ Ππρογαί]- 
να] [ΟΥῸΘ ; ΠΟΥ, ἃ5 πιαϊηἑαϊπθᾶ Ὁσ ΟΥΠΘΥΕ, 
ἐμαῦ {πο οοπδίγιςξίοη βἰιοπ]ά Ὦο οκ- 
Ρἰαΐπες Ὦ} ια ἨγροὐΠεβῖς οὗ ἃ Ργεςθ- 
ἀῑπσ ραγεπμοεῖς ΟΥ οἱ ἃ Υοτο βαῦ- 
βίαπίϊνο ππάστείοοᾶ οἳ ὮΥ ΔΠΥ͂ οἴ]ετ 
εχρεάΙοπύ 0ο ορίαίη ἃ τεσα]ας σταπι- 
πα οι! βἰγαούατο (5886 που, ὃ χ]ν. 
Ρ. 441 5ᾳ., ὃ [Χ1]. Ρ. 707, ὃ Ισῆ. Ρ. 716, 
ὃ Ιχίν. Ρ.732). Βαῦ [Π6 αφο]αίο ρατ- 
Ποἷρίο, Ὀεῖης (5ο [ὩΣ ἃ8 τεραγἆβ πιοος) 
πθυίτα] ἵπ 1056}, (αῑκος 108 οοἸοιγ Εγοπα 
Όπο σοεπογα] οοπηρ]οχίοι οὐ {ῑιο 86Π- 
ἴοισο. Τίς 16 15 ΒΟΙ ΘΕ Π165 ἱπα]οὰ- 
ἄγε (6.5. 2 091. ν]]. 5, απ {γδα θη ]γ), 
ΒΟΙ ΘΟ] 168. Ιπιρογαδῖνο (35 ἵη {πο ρα»- 
εασθΒ αούεά), 5οπιούίπαος ορία(ἶνε (ἃ5 
αθοτο, Ἡ, 2, 2 00.15. 11, 6ΟΠΠΡ. Ώρ]ιος. 
Π, 17). Οπ {π6 αἰδυϊπούΐοη οἳ διδά- 
σκειν ἃ νουθετεῖν 566 ἴ]θ ποίθ οἩἨη 1. 
258: {]ιογ ἀοδοτ]ρογοδρεοίἰγε]γ ὑπ Ροβῖ- 
ὑϊνθ απᾶ {πο περα/ῖνο β46 οἵ Ιπβίτις- 
ἤοη. Όπ μο ταςίῥρτοςα] ἑαυτούς 866 
{ῃ6 ποίθ οἩ 11]. 13. 

ψαλμοῖς κ.τ.λ.] Το Ὀ6 οοηποοίοα ψ]} 
ἴπο Ῥγοσεάϊπς βθηΐθῃοθ, 8 βυιρροβίθα 
Ὦγ ΕΡΙΙΘΒ, γ. 18 84. ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν 
πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλ- 
μοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς [πνευματικαῖς], 
ἄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 
τῷ Κυρίῳ. Ἴμο ἀαΐίνερ ἀθβουῦῖθθ {πε 
Ἰηδβύυιπηθηΐβ οὗ ὑπΠ6 διδαχή ἃπᾷ νου- 
θεσία. 

Τμ ὑπ γ66 πγογάΒ ψαλμός, ὕμνος, ᾠδή, 
816. ἀῑδησιϊδίσά, 50 ἴαχ 88 {1ι6Υ ατα 
ἀἰκήπριϊδμαδ]ο, ἵπ Ττουο]ι Α.Τ. Υπ. 
δ Ἱκκνῆ]. Ῥ. 279 βα. ΤΠοΥ 16 601- 
τοςῦ]γ ἀεβπεά Ὦγ ἄτεσοτγ ΝΎΒΒΘΠ ἔτι 
Αεαἴπι. ο. Π (1. Ρ. 295) ψαλμὸς μέν 
ἐστιν ἡ διὰ τοῦ ὀργάνου τοῦ μουσικοῦ 
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έαυτους ψαλμοῖς υμνοις ὠδαῖς πνευματικαις εν 7ῆ 

μελωδία, δὴ δὲ ἡ διὰ στόματος Ύενυ- 
μένη τοῦ μέλους μετὰ ῥημάτων ἐπιφώ- 
νησις...ὄμνος δὲ ἡ ἐπὶ τοῖς ὑπάρχουσιν 
ἡμῖν ἀγαθοῖς ἀνατιθεμένη τῷ Θεῷ εὐφη- 
µία; 866 αἱβο ΗΙρροι. Ρ. 191 κα. (οἆ. 
46 ]ασατᾷςθ). [ἢ οὔμον σου 8, πη]]α 
ιο ἰθδαϊηρ' Ἱάδοα οἵ ψαλμός 15 ἃ πιιβῖ- 
Ο] αεεοπιραπιηηθηῦ ἃ πα ὑλιαΐ οἵ ὕμνος 
Ῥταῖβθ {ο (οα, φδή 15 ο φεπεγα] νου 
{ου ἃ 5οπσ, πηιθοίῃμογ αοοοππραπίεά ΟΥ̓ 
ππασσοπιραπίθς, πεί]ιει οἵ ργαῖξθ ΟΥ̓ 
ΟἿ ΑΠΥ οὔμεγ βπρ]οοί. Τπαβ Ιω παβ 
απῖζο Ρροβδίρ]ο {ον πο βΒαΠΠ6 5οη5 {9 
Ῥο αὖ οΠ60Θ ψαλμός, ὕμνος, ἃπα δή. 
Τη {µε ὑδχὺ ἴ]ιο τοίσγοποθ ἴῃ ψαλμοῖς, 
Ὑ6 ἨΏΙαΥ 5ΡΡΟΡΟ, 18. βρεοϊα]Ισ, {ποισ]α 
ποῦ οχο]ιβίναιγ (1 ον. χίν. 26), ο 
{π6 Ῥβδίηβ οἵ Ώανιά, πο που]ὰ 
ΘΑΥΊΥ {ουπα ραγῦ οἵ {Π6 γοισῖοις τ ου- 
ΒΠ10 οἵ ιο ΟΠτιβίαπ Ὀγούμουμοοα. 
Οπ {86 οὔμοτ μαπα ὕμνοις νγου]α :πογθ 
αρρτοργαζε]γ ἀθβίσπαίο 0ποβαο ἨγΙΗΠΒ 
οὗ Ργαῖδε ἹΥΙοἩ πΥθγο οοπαροβαᾶ ὮΥ ἴ]ο 
ΟΠ εἸβύϊαπμβ {Ἰαιηβο]νες οπ ἀἰδποί]γ 
ΟΠγβαπ {0Ἠοπ]6ς, Ῥοΐπς οἰμογ πεί 
ΓΟΥΠΙΒ οἱ πνογά5 ΟΥ' Βροηῃΐϑηθουϑ ο[Ίι- 
ΒΙΟΠ8 οἵ ύῃο πιοπηθηί, Το εἰ τὰ νγοτὰ 
ᾠδαῖς 6α0Πειβ αρ ο οὔπου πο, απά 
οχίεπᾶβ (με Ῥγεσορῦ {ο 8}1 {ογπιβ οὗ 
8οπ5, πηθ]ι ιο Πυα 1ο Ἡούγεγος λα 
{Π6Υ πππξύ Ὀ6 πνευματικαί. δῦ ΟΠ1Υ- 
ΒΟ5ίΟΠ1 ὑγθαΐβ ὕμνοι Ίιθγο 48 απ αἆναπσς 

ὍΡΟΙ ψαλμοί, ΝΠΙΟΙ Ἰπ οπο αδρεοῦ ὕΠ6Ὺ 
ἈΤθ; οἱ Ψαλμοί, Ἡθ ΒΔΥΒ, πάντα ἔχουσιν, 
οἱ δὲ ὕμνοι πάλιν οὐδὲν ἀνθρώπινον" 
ὅταν ἐν τοῖς ψαλμοῖς μάθῃ, τότε καὶ ὕμ- 
νους εἴσεται, ἅτε θειότερον πρᾶγμα. 

Ῥβα]πποᾶγ απᾶ Ηγπηποᾶγ πογο ΒΙΡΉΪΥ 
ἀαγε]ορεά ἴῃ {Π| το]ἱσῖοιιβ βογγῖοθβ οἱ 
{πο ἆθπβ δὖ ὑ}18 πιο: 866 ΡΗΙΙο ἐγ 
7Τατσο. 14 (π. Ρ. 535) πάννυχοι δὲ δια- 
τελέσαντες ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, ἄο ΚΙ. 
οπή. ὃ 3 (1. Ρ. 476) ποιοῦσιν ἄσματα 
καὶ ὕμνους εἰς Θεὸν διὰ παντοίων µέτρων 
καὶ μελῶν, ἃ ῥυθμοῖς σεµνοτέροις ἀναγ- 
καίως χαράττουσι, ὃ ΤΟ (Ρ. 484) ὁ ἆνα- 
στὰς ὕμνον ἄδει πεποιημένον εἰς τὸν 
Θεόν, ἢ καινὸν αὐτὸς πεποιηκὼς ἢ ἀρ- 
χαῖόν τινα τῶν πάλαι ποιητῶν' μέτρα 
γὰρ καὶ μέλη καταλελοίπασι πολλὰ ἐπῶν 

τριμέτρων, προσοδίων, ὕμνων, παρα- 
σπονδείων, παραβωμίων, στασίμων, Χο- 

ρικῶν, στροφαῖς πολυστρόφοις εὖ διαμε- 
μετρημένων κ.τ.λ., ὃ 11 (Ρ. 485) ἄδουσι 
πεποιημένους εἰς τὸν Θεὸν ὕμνους πολ- 
λοῖς μέτροις καὶ μέλεσι κ.τ.λ. ΨΙΡΗ 
ἴλο π]ο]ο οοπἰεχ0. ΤΠ6γ ποα]ά ἴἴνας 
Βπιὰ {ιοί νὰν Ἱπίο ἴπο ΟΠγίβαπ 
Οτο Ποπι {πο γε Ῥαρίηπίης. 
Έου Ἱπβίαποθ οἵ αἰπσίπσ Ἠγπιπς ΟΥ 
Ρ5α115 ἴῃ ο ΑΡροβίο]ίο ασο 866 Αοίβ 
ἵν ο). συ ος, πυθοτ τὶν Τρ; 20: 
Ἠεπορ 6γεη ἴῃ δὲ Ρα] αρἰςδί]68, ΠἹοΥθ 
οεροσἴαἰ]γ 15 Ιαΐεγ ορίεί]ες, {γαρπιεπῖς 
οἱ Ραο]ι ἨΥΠΙΠΡ αρρεαγ {ο Ὀ6 αποἰεά;ε.. 
ἨΡΗ6Β, ν. 14 (866 {ο ποθ μεις). ΒῸΓΣ 
ὑπ 5ο οἵ ΠΥΠΙΠΟΑΚΥ ἴῃ ύ]ιο οατ]σ Οτο] 
Οὔ {Π|6 βασοσεεά τς ψεπογαβίοη8 8566 ΡΙΠ. 
ρέει. κ. 97 ΄Απίς Ίποσπι οοπγεπίτε, 
οαΥΠΙεπ(πθ ΟἨγὶβίο αιαβὶ Ὠθο ἀῑσεγθ 
βθοιπα Ιπνίοσπα, ΑΠΟΗ. | ΗΙρρο]γ{αιβ] ἴῃ 
Ἐπδοῦ. 17. Ε. ν. 25 ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ 
δαὶ ἀδελφῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ὑπὸ πι- 
στῶν γραφεῖσαι τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ τὸν 
Χριστὸν ὑμνοῦσι θεολογοῦντες. Τ]ιο 
Υοί6γαπςο ἴῃ ὑπΠ6 {οχύ 18 ποῦ βο16ΙΥ ΟΥ̓ 
ΟΙΠΕΠΥ {ο Ῥαρ]ο Πορ 8 ιο]. 
Οἶεπα. Αἶαχ. ἢαεᾶ. Π. 4 (ρ. 194) ὑγϑαΐβ 
ἰῦ 5 αρρ]γῖησ {ο βοοῖα] ραθΠοτίηςς; 
απᾶ ἀραΐῃ Γογίπι]Παπ ΒΑΥΒ οἱ ἴΠο αραρο, 
Ρο. 39 “Οὐ αυΐϊβαπθ ἆσο βοηρύαγῖΒ 
βαποῦῖβ γε] ἆο Ρτορείο Ἰπσεπῖο Ροΐθεί, 
Ρτονοσαύας ἴῃ πιαάίαπι Ώ6ο 6αΠςγο; 
απά οἵ Όιο βοοϊεῦγ οἵ Παβραπᾶά απαά 
νῄ[ο, 4 Όπον. ἃ. 8 «Βοπαπῦ Ἰπίου 
ἆποβ Ῥβα]παϊ εἰ Ἠγπιπῖ, οὗ πιαῦιο Ῥτο- 
γοσαπῦ ααΒ τη 611π|5 Γοπηῖπο 54ο οαπθεῖ.) 
Οπ ιο ῥβα]πιοᾶγ οἷο. οἳ [πο 6α]Υ 
Οϊκάαπς 566 Βϊπο]μαπι «πίίπ. χἰν. 
ο. 1, απὰ εβρεσία]]γ Ρνουςῦ {66 πιά 
6εῦοεί ρ. 256 εα. 

ἐν τῇ χάριτι) “ἵπι ο σγαοθ᾽:; 
οοπαρ. 2 009. 1. 12 οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρ- 
κικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ. Τ1ε59 
πγοτᾶβ ατα Ρογ]ᾗαρς Ῥο5δῦ οομποείθᾶ τ 
ὕιο ρτευθάίπσ οἸαιδθ, 45 ὮΥ ΟΗΥΥΡΟ- 
Βίοπι, Τήας {ια ρατα]]ε]ίβπι αἱ} ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ ἵδ Ῥτθβοιγεά. ΤΠ ο0ἵ- 
τοοῦ τοαάἵης 15 ἐν τῇ χάριτι, ποῦ ἐν 
χάριτι. Του ἡ χάρις, :Ἠἱνίηο ϱγ80θ᾽ 
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’ δ Ω - , : - - - 1" ᾿ 
χάριτι, ᾳ οντες εν ταις καρ ται υμων τω Θεώ": “και 

΄σ ε/ 3,0 ἃ ΄ / ᾽ 3 / / 3 

πάν ὃ τι ἐαν ποιῆτε ἐν λογω ἢ ἐν εργω, παντα εν 
τι τ τᾷ / 3 ὋΣ 5 -- ΄σ ΄σ 4 

ὀνοματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ πατρι 

δι αὐτοῦ. 
18 ε -- ς / -- 3 / ε ἤν τσ 

Αἱ γυναικες, ὑποτασσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ως ανη- 

5095 Ρ]Ι]. 1. 7 συνκοινωνούς μου τῆς 
χάριτος Μὶΐῃ ὑῃ6 ποίο. Ί]ο ἀεβπίίο 
ΑΥΟ]016. 8ΘΕΙΙ5 ἴο εχε]ιάο ἃ}} Ίοψεν 
Β6Η565 Οἱ χάρις Ἠςγθ, 5ΕἩ α5 ΄αοοερί- 
ΔΌΪΘΗΘΕΒ, βηγθείπεξβ’ (566 ἵν. 6). Πε 
Ἱπθεγργείαδίοη πι ρταύπαθ, 1 
οὔθ 86 {οπαΡ]θ (ΘΟ. 1 ΟὐΥ. Χ. 30), 
ΒΘΘΠῚΒ Ἱπαρργοργίαίθ στο, θθοδτιβο {Π6 
Ίᾷ6α οὗ ἐαηκβο]νίης 18 Ἱπέτοάισεα ἴῃ 
{16 [Ὁ] Πρ’ ΥογΣο. 

ἄδοντες κ.τ.λ.] Τίς οσίογπα] πιαπ]- 
{6βἱα{1οπ πιαδύ Ὄο αοσοπιραπῖοἁ ὮΥ {ο 
Ἱηπατά οιπούίοηῃ. ἼΠεγο πιαδί ο ἴ]ο 
ὑπ ποι νιηρ οὗ {πο πραγ, α5 Ὑε]] ἃ8 
οὗ {Π6 1105; οοπαρ. 1ρ]ι6β. γ. 19 ἄδοντες 
καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ (Ρτοβαβ]γ ἴ]ιαο 
οοτγοεῦ τεαῖηπς), ΠΟΘ τῇ καρδίᾳ 
“χρτίδ, {πὸ Ἠοατί᾽ Ῥτίπςσ5 ουὖ ὑΠ6 5650 
η10ΥΘ αἰδύϊηοὐ]ν. 

17. πᾶν ὅ τικ.τ.λ.] ΤΙ 15 Ργοβα- 
ΡΙΥ ἃ ποιηϊηαύϊνο αὐδο]αίο, ἃ5 Μα{ῦ, χ. 
32 πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει... ὁμο- 
λογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ (6ΟΠΙΡ. ]μι]κο 
ΧΙΪ. 8), [π|κ6 ΧΙΙ. ΙΟ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον 
«««ἀφεθήσεται αὐτῷ, 0} Χγιϊ. 2 πᾶν 
ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς κ.τ.λ.; 
ΟΟΙΡ. Μαὐῦ, νἱ]. 24 (τν. 1. 

πάντα] 80. ποιεῖτε, 38 ὑπ6 Γο]οπίησ 
εὐχαριστοῦντες Βυροορδβίβ; ϱΟΠΠΡ. ΥΟΙ. 
23. 

ἐν ὀνόματι κιτ.λ.] ΤΙΙ8 18 ο στοαῦ 
Ῥτασσα]. 16580Π Πίο ἤονγβ {οπι {Π6 
λεο]ορῖσα]. {εαομῖπσ οἵ {ο ορίδί]ο, 
Ἠσοποο ὑπ τοἰογαδίοη οἵ Κυρίῳ, ἐν 
Κυρίῳ, οὔο., ΥΥ. 18, 20, 22, 23, 24. 89 
ΔΌΟΥΘ, Ρ. 102. 

εὐχαριστοῦντες] Οπ 5 το[γαϊη 560 
Όιο ποῖες ὁ 1. 12, 1]. 7. 

τῷ Θεῷ πατρί] ΤΗ18, ν]]ο]ι 15 αιπ]έο 
Όιο Ῥοςδύ ααλεπ[ϊσαίεᾶά τοαςΊης, ΕἼ 65 
ἃ ΥΘΥῪ ππιδα], 1 ποῦ απῖαπο, «ο]]οσα- 
ἰίοῃ οἵ πογαβ, {Π6 πδιια] {οτπι Ῥοεΐης 
οἱ{ΠοΥ ὁ Θεὸς καὶ πατήρ ΟΥ Θεὸς πατήρ. 
Το καί Ῥε[οτο πατρί ἵη ἴ]ια γοοοϊνοα 

ἰοσύ ἵδ απ οὐνίοιξ οπποπάαξίοη. 8369 
Όιο ποίθ οἱ Ἱ. 3, απᾶ ὑΠ6 αρρεπαϊῖς 0Ἠ 
ναγ]οἩ5 ΤΟ] η 95, 

18--21. “ὙΥ υυῖνϑ, Ὀ6 βιθ]θοῦ ἴο 
σοῦ Ἠπδῦαπςς, {ου 5ο 10 Ώοεοιποξ τοι 
ἴῃ Ομτῖ. Ὑε Ἱπαβραπᾶάς, Ίοσο απά 
ελετῖςῃ γοιγ ντοΒ, απά δα πο Παγσ]ι- 
ηΘ55 {οπατάς ναι. ὙἾς οΙ]άτεη, Ὀ6 
ορεά{επύ 6ο γοας Ρραγεη{ς ΤΠ α]ὶ ἐμήησς; 
ΤῸΣ 0Πῖ5 15 οοπηπιεπζαΡ]ο απ ἸΟΥΘΙΥ 1η 
ΟΙ. ὙΎο Ῥαγοηί5, τες ποὺ τους 
εἰ ]άγεῃ, 165έ {16εγ Ίο5ε Πδαγῇί απᾶ 5ΤΟΙΥ 
5ι]]οη. 

16 κα. Τηε5ο Ῥτοσθρί5, ρυουϊαϊηρ 
{ου {πο οοπαπιοῦ οἵ Ολτὶίαπς ἵπ Ῥτϊγαίο 
Ἰουδε]ο]ά», βΠοι]ά Ὄο οοπιραγθᾶ γη] 
Ἠρῃ6ςῬ. ν. 22----Ἱ . 9, 1 Βοῦ. 11. 18---ΠΠ. 7, 
ΤΙῦ, Π. 1 5α.; 860 4150 ΟἸθῃ Βοπῃ. 1, 
Ῥο]γο. Λη], 4 5α. 

Αἱ γυναῖκες] ΄Υ6 τοἴσθδ, [π6 ποπιῖπα- 
ὤἴνο πιὰ Ώιο ἀοβηῖίο αγβεἰο Ῥεῖϊησ 
δα {ο ἃ γοσαίΊνο, α5 ΓοαπαπίΙγ ἴῃ 
Όιο Νο Τοξίαπιεηί, 6.5. Μαζί. χι. 26, 
Ματ]ς ν. 41, ]ωαίκο συ]. 64; 866. ΠΟΥ 
δ ΧΧΙΧ, ρ. 227 88. Τ]ο {πααπσπογ οὗ 
(5 π86 15 ἀοαρί]οβς ἆπο {ο ἴπο Γαοῦ 
Οιαῦ 16 18 ἃ τερτοᾶποίίοη οἵ ἐπ Ἠθ- 
Ῥτουγ άϊοια. [ἢ ἴἶιο Ιηδίαποος αποἰεᾶ 
{οι ο]αξδῖσα] ΥΤΙΡΕΥΒ (5866. Ῥογπματάγ 
Φηπίαα Ῥ. 67) 86 αἀάναοδδ 18 ποῦ 
5ο ἀἰτοσίγ γοσαίῖνο, ιο ποηλϊπαύϊνθ 
Ῥοΐπς τδοᾶ ταί]μαν {ο ἄο]πο ΟΥ δείοοί 
Όλατ {ο δ111ΙΟΙ ἴλο Ῥοίβοῦ 1π 4165- 
61οη. 

τοῖς ἀνδράσιν] Ἴμο ἰδίοις οἳ ἴπθ 
γοραῖγεὰ θεχῦ αγ Ἠαγο Ὀσδεῃ Ιπεογίοα 
(α5 16 18 Ἰηδογίεὰ 4150 ἴῃ Ερ]ιος. ν. 24) 
1γοπι Ερ]ιοΒ. . 22, ΤΠ. Ἡ. 5, 1 Ρεῦ. 11. 
1, 5, ἴῃ ἃ}1 νο] Ῥαβδασθς {μῖ5 βαπ1ο 
1) απούϊοη οσσαΥ5. Τ]θ βογῖϱθς μον- 
ανα 5ΠΟΥ ἃ σεπογα] Γοπάποςς {ο 618 
α4]οοίίνο; 6.5. Μίαν χυ. 2ο, 1μ1]κο Π. 3, 
Δοίβ 1.19, Ερ]ο». ἵν. 28, 1 ΤὴΗ658. 1]. 
πρ ιν. ΤῊ: 



111. 19--22] 

κεν ἐν Κυρίῳ. 
λ 3 

μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 
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1ο Οι ”/’ ὃ 9 ΄σ ι) -- τι 4 

ι αγορες. αγαπατε τας νναικας και τ 
λ / ε / 

Τα τέκνα, ὑπακούετε 
᾿Ξ: ΄ ᾿ / ΄ ᾿ ς. ἢ / 5 

ποις 7ογευσιν κατα παντα τούτο γαρ εναρεστον εστιν 

ἐν Κυρίῳ. 
ἵνα μὴ ἀθυμώσιν. 

ἀνῆκεν] Τ]1ο Ἱπαιροτ[οοῦ, 48 ΕΡΙ6Β. τ. 
4 ἃ οὐκ ἀνῆκεν (ἴ]ιο οοττοοῦ τοαά(πς); 
ΟΡ. Οἶοπι. Ποπι. Οοπίθδ. 3 τοῦδε 
μὴ μεταδοῦναι χάριν, ὡς οὐ προσῆκεν, 
Χεπ. ὧδ 16 Εαιοδίγ. ΧΙ. 14. ἃ ἱππάρχῳ 
προσῆκεν εἰδέναι τε καὶ πράττειν ; απιὰ 
βοο Π᾽ Ὄγν 6 οἩ ΟΠμαυῖΐο ΥΠ. 2 (Ρ. 699 
56... ΤῊΘ ΘΟΙΏΠΊΟΝ 1865 οἱ {Π6 ΙΠΡΕΓ- 
{οοῦ ἔδει, ἔπρεπεν, εἴο., ἵπ εἰαςδῖσα] ντ]- 
ἴογβ ἆο ποὺ Ῥτγεβεπύ ἃ ΤΕΤΥ οχαεῦ 
ρατα]]α]; {οχ 6εγ ἱπιρ]γ ὑμαῦ πο ΟΗποσ 
πίοι οασ]λῦ {ο Ἠατο Ῥοςη ἆοπο Ἠαβ 
Ῥουει. 16 απάρπθ. Απά 5ο ππθ πη]θ]έ 
Ἱηίογργεῦ Αςἰβ χχΗ. 22 οὐ γὰρ καθῆ- 
κεν αὐτὸν ζην (πο οοττοεῦ γεαΙηρ). 
Ἠστο ἨἩοπεγευν ὑπο οαπ ΠατάΙγ Ῥο 
ΑΠΥ 500} το[εγεπσο; απᾶ ἴλπο ΡοΣί 
Ἰ]αδίγαδίοη 15 {ῃο Ἐπσ]δη ραβδῦ ἴεηδο 
“ουρηὐ᾽ (Ξ{οππες), πο] 15 αϑθαᾶ 1π 
ἴμθ 5816 αγ. Τ1θ Ῥαδὺ ἴοηβδο Ῥοι- 
Ἰαρβ Ἱππρ]ίες απ εβδεπῖα] ὦ ργϊογὶ 
ορ]σαῦίοη. Πο τι86 οἵ χρῆν, ἔχρην, 
οσοραδῖοπαΙ]γ αρρτοχΙπιαῦθΕ {ο 018; ϱ.5.. 
Έναν. 4παᾶν. 423. 
ΤῊ 1άθοα οἱ ΄ρτορτϊεἰγ’ 15. {π6 Π]ς 

πο οοπηεοῦς ὑπ ΡΥΙΠΙΑΤΥ πεαπίης 
οὗ 5ο] νογάβ ἃ8 ἀνήκειν, προσήκειν, 
καθήκειν, “απηῖης αὖ ΟΥ̓ ρεγίαϊπίηςσ {ο 
τὶ ἢ {Ποῖγ αἰάπιαίο παεαπίης Οἵ 1πογα] 
οβ]ϊσαῖοη. ἜΠο πνογά ἀνήκειν ΟΟΟΌΓΒ 
ἴῃ {πο Νρὺν Τοδίαππεπί οΠΙΥ Ἱεγο απᾶά 
ἴῃ. ὑπ οοΠ{οΠΙΡοταΣΥ ΟΡ βύ165, ΕΡῃς6Ρ. 
γ. 4, Ε Πά]οπῃ. 8. 

ἐν Κυρίῳ) Ὦτοβαβ]γ {ο Ῥο οοηποσίοά 
ὙΠ ὡς ἀνῆκεν, ΤΑἴΊ6Υ {απ τ] ἢ ὑπο- 
τάσσεσθε; ΕΟΠΙΡ. Ὑ6Υ. 20 εὐάρεστόν 
ἐστιν ἐν Κυρίῳ. 

19. μὴ πικραίνεσθε κ..λ.] «5010 210 
ὑίίεγπ655, Ὀε]ιατθ τοί να)”: ΟΟΠΙΡ. 
1γησθΙΒ Τη Αθ. ΥΙ. Ρ. 242 6 πικραν- 
θείη πρός τινα τῶν συζώντων, «0β6ΡΙι. 
4πί. Υ. 7.1 δεινῶς πρὸς τοὺς τοῦ δι- 
καίου προϊσταμένους ἐκπικραινόμενος, 
ΡΙαῦ, ΔΟΥ. Ὁ. 457 Α πρὸς γύναια δια- 

σοοΙ, 

αΟἱ / ο 5 θι Δ / ε -- 

ἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, 
“2 ε ΄σ ε / Α / 

Ξ90ὲ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα 

πικραίνονται. 30 850 πικραίνεσθαι ἐπί 
τινα ἴῃ ἴ]θ ΣΣ, ζεγαπ. χΗν (ακσν!]), 
15, 3 Εντ. ἴγ. 31. ΤῊ15 νοῦ πικραί- 
νεσθαι απᾶ 105 οοπιροαπᾷβ οσσσ {γ6- 
ᾳαοηί]γ ἴῃ εἰαξδίσα] ΥΤΙ{6ΥΒ. 

20. κατὰ πάντα] ΑΒ ἴῃ Υογ.22. Το 
τη]ο 15 βύαύθα αρεο]αίαΙγ, Ῥεσαιςε ἴῑιο 
οκοερίῖοπ8 ΔΘ 80 {67 {]αῦ αγ ΠΙαΥ 
ρο ἀἰβγεσατάεἆ. 

εὐάρεστόν ἐστι] “158 αςοἰί ρίθαδίη, 
οοπιπιοιιάαὈίο Το τεοεϊνεά {ἰεχί 
εαρρ]ίεΒ 0119 αἆ]εοίϊίνο γι ἃ ἀαίῖνο 
Οὗ τείογαπεο τῷ Κυρίῳ (οι Ἠρ]ιε». 
γ. 1ο), θαῦ ἐν Κυρίῳ 15 παπᾳιοθββίοπαΡ!Ιγ 
{μ6 τὶσ]έ τεαᾶἵπσ. ὙΠῸ ιο γοαάῖπς 
ὑμ8 οογτεοθεᾶᾷ εὐάρεστον, κο ἀνῆκεν 
γου. 1, τησδῦ Ῥο ὑδίζοη αὐβο]αίεΙγ, 
Ὧ5. Ῥοί]αβΒ ἴῃ Ομ]. ΧΙΙ. 2 τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ 
τέλειον : Θομρ. ΕΠΙ]. 'γ. ὃ ὅσα σεμνά 
σα προσφιλῆ. Τ]ο απα!!Ποαύϊοη 
ἐν Κυρίῳ Ἱππρ]ος “48 ]αάροά Ὦγ ἃ 
ΟΗτ]κίαπ βίαπααγα,, “88 Ἱαάσεᾶ ὮΥ 
ἴλοβδθ ΥΙΟ 806. ΠΙΘΙΠΙΡΟΥΒ οἵ Ομηϊδν 
Ροᾶγ- 

21. ἐρεθίζετε] “ργονοῖο, 1γγπίαίο 
Τ]ιο οἴἵιου τεαάΙης παροργίζετε Ἠ88 
Ἰϊσ]ου βαρροτῦ, Ὀα6 15 ἆοαθί]εβς {α]κεη 
{γΟΠ1 {πο ραγα]]εἰ Ῥαββαρθ, Ώρ]οΒ. νἱ. 4. 
ἐἹτγα ΟΠ” 18 Πο Βγδῦ οοπβεᾳἹθησοθ οὗ 
Ροΐησ {οο εκαοδίΠς τ ομΙ]άτεμ, απά 
ΙΙ αΙοη. Ἰοαάβ {ο ΠΙΟΓΟΡΕΠΘΒΑ (ἀθυ- 
µία). Τη 2 09ΟΥ. ΙΧ. 2 ἐρεθίζειν 15 αβεά 
ἴῃ ἃ σοοἆ 56η86. απά Ῥτοάισθςϐ {Π0 
ΟΡΡοβιύθ γϑϑαϊ!ύ, ποῦ ἀεδροπάςπογ Ῥαέ 
ΘΠΘΓΡΎ. 

ἀθυμώσιν] “ἴο56 ᾖοαγί, Ὀθεοπιο 8 ὲ- 
γίξθ55,, 1.6. ΄5δο ἃρουῦ {Π6} {αβίς 
ἴῃ ἃ Ἠδί]οςς, πιοοάγ, 5π]]εή {4π1θ οὗ 
παπά. “  γαοίιι5 απίποιιδ 54Υ5 Β6ῃ- 
σα], ΄ ρεδεῖς ἡαγοηὐαῦ8.. Τη Χεῃ. 61’. 
1. 6. 13 ἀθυμία 18 ορβοβεά {ο προθυμία, 
απᾶά ἵπ μις, Ἡ,. 88 απᾶά οἱβδεπ]Ώεγο 
ἀθυμεῖν 15 ΟΡ ΟΒΘα {ο θαρσεῖν. 
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΄ δὶ / ’ δι 3 3 / ε 

τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείᾳ ὡς 
ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι 
τὸν Κύριον. δ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργαζεσθε ὡς 

22. ἐν ὀφθαλμοδουλείαις. 

22---ἶν. 1. “Ὑ βἶατος, θ6 οθϑαϊθηῦ 
ἴῃ 2}1 ὑπίηρβ {ο {Π6 τηδβῦθυβ βϑὺῦ 076} 
γοι ἴῃ ἴ]ο ἤθβῃ, ποὺ τεπάστῖης ὑΠ 61} 
ΒΘΟΥΎΪΟΘ ΟΠΙΥ ἨΊιΘΗ {αῖγ 6768 αγο ἼΡΟΙ 
γοα, α8 αἰπ]ῖης ΠΊΕΓΘΙΥ {ο Ῥ]εαδο 1161, 
Ῥαῦ εεγνίης ἴῃ 81] αἰποστΙῦγ οἵ Πεατί, 48 
Ἠνίης 1Π ὑπ6 βἱσηῦ οἵ τοι; Ἡσαανεπ]γ 
Μαρίου απά βίδηαϊπρ' ἴῃ απο οἵ Ηίπι. 
Απά Ἱπ εγεγγίῃῖης ὑπαῦ το ἆο, ποτ 
ΣαΗ(ηΓα]]γ απά νι 811 τοισ 808], ἃ8 
Ἰαδουτίης ποῦ {οΥ πιθη, Ὀαῦ [Ὁ {0 
στοαί Πογὰ πα Μαβίου ΗΠ{πηβε]Ε; Κπου- 
ἴηρ ὑπαῦ Υο Ἠατο ἃ Μίαβίου, [τῸΠῚ᾿ ΠΟ 
Σο γη] γθοοῖνϑ {]ιο β]ουΐοιιβ που πο 0 
35 Τοιχ ΥΘΟΟΠΙΡΘΠΡΟ, ΠΘΟΠΟΙ ΟΥ᾽ ποῦ 
γο πια Ὀ6 ἀοίγαπαθα οἵ τοις ἆπο ὈΥ 
1ΠΘΏ. Υ68, ΟΠ γτΙδύ 15 γοῦν Μαβίου ἀπὰ 
γ6 αἴθ 8 βασβι Ηθ ὑμαὺῦ ἄοθβ ἃ 
ὙΤΌΠΡ' 5Π8}} Ὀ6 τος] θεὰ [ῸΓ Πῖ8 ἨΤοἩς- 
ἀοίηρ. 1580 ποὺ {}15 οἵ βΊατο οπ1γ, 
Ῥαὺύ οἵ πιαβίθυ5 αἱ5ο. Τπεγο 18 πο Ρᾶγ- 
ΟαΠ0γ, πο τοβροοῦ οὗ Ρ6Υ5ΟΠΒ, ἵπ ο 5 
ἀῑδιτιραθίοῃ οἵ τοπατά5 απά Ῥαπϊδ]ι- 
ΠΙΘΗΠί5. ΤΠογείογθ, Υθ ΠΙαδίΘΥ5, ο γο 
859 οἩ Υοιτ ρατῦ ἆοα] 11801 απά οᾳ- 
ἰαΡΙΥ ὮΥ γοιγ ΒΙαΥ6Β, Κπονίης {λαῦ γο 
ἰοο Ἰαγο ἃ Μαβίου ἴῃ οαγοηή. 

22. Οἱ δοῦλοι] πο το]αῖοης οἵ 
ΠΙΞΒ{ΘΥΒ απά β]ανο», θύῃ Ἠογθο απ ἴῃ 
ιο οοπιραπῖοη ορίβί]ο (Ε)ρΙι68. υἱ. 
ς---ο), 419 ὑγθαΐθα αὖ στεαίογ ]οησί] 
παν. 18 πδιαὶ πι δύ Ραυ]. Ἠετο 
οδρεσΙα]]γ ο οαχραηβῖοη οἵ {Πῖ5 {ορίο, 
οοπαραγοςᾶ ψ ἢ ἐμο Ῥτ]ε[ βραςθ αββίσἹι- 
οἆ {ο ὑπο ἀαὐϊ65 οὗ πΊνος απά Ἡαδραπά8 
(τν. 18, 19), ΟΥ οἱ ΟΠ] θη απά ραγείς 
(συν. 20, 21), ἀθβοχνα5 {ο Ὦο ποϊϊοεᾶ. 
11ο {αοῦ 15 οχρ]αϊπεςὰ Ὦ} ἃ οοΠΆΘΠΙΡΟ- 
ΥΑΥΥ Ἰποϊάεπύ ἴῃ ο ΑΡοβί]ε” Ῥτϊναίο 
116. ΗΒ Ἱπίαγεοιιβο η] Οπαβίτηιις 
λαά ἐαγποά Πῖ5 ὑποισ]ίς ἴῃ ἐς ᾱἷ- 
ΥΘΟΡΙΟΠ. 66 3ΛΡοτο, ρ.33, απά {πῃ ἰη- 
ἐτοάπείίοη {ο {π6 Ἐρϊςί]ο {ο ΡΙΙΙσΠΙΟΠ: 
6ΟΠΙΡ. 4180 1ο ποθ οἩ Υ6Υ. 11. 

ὀφθαλμοδουλείᾳ] 1/6-θεγοίσε) ἃ 5 
ἨΡ]ιοβ. γἱ. 6: ορ. «4Ρο8ΐ. (γί. ἵν. 

12 μὴ ὡς ὀφθαλμόδουλος ἀλλ᾽ ὡς Φι- 
λοδέσποτος. ΤΠϊ8 Ἠαρργ εΣΡΓΟΒΡΙΟΠ 
που] βοὴ {ο Ὦο {Π6 ΑΡοβί]ε8 ο 
οοίπασθο. Αἴ Ἰοαδύ {]εγθο 8.6 πο {γαςθ8 
οὗ 16 εατ]θτ. ΟΌοπιρατθ ἐθελοθρησκεία 
1. 23. 119 τοαᾶίπσ ὀφθαλμοδουλείᾳ 
15. Ῥεύύογ αρροτίθά (απ ὀφθαλμοδου- 
λείαις, ὑπο {πο Ῥ]ατα] 18 τεπάστοὰ 
ΒΙΙσΏ{ΙΥ πιογο ρτοῦαβ]ο ἴῃ 1056} Ὁγ 108 
δτοαίεγ ἀῑβιοπ]{γ. 

ἀνθρωπάρεσκοι] Ασαϊπ ἵπ ΕΡῃ68. γ]. 
6. Τί 15 ἃ Εχχ ποχᾷ, ΡΒ. 11. 6, ΤΠ ΘΥΘ 
ὑπ6 (ατοεκ θη ΓΟ ἀερατίβ οπι ιο 
Ἠορται: ϱ6ΟΠΠΡ. 850 ἀνθρωπαρεσκεῖν 
Ίση. “οι. 2, ἀνθρωπαρέσκεια ο αδΙπ 
«4ροί. 1. 2 (Ρ. 53 Ε). Β0 ὀχλοαρέσκης 
ΟΥ ὀχλοάρεσκος, Τ1π1ο Ῥ]Η]1145. ἴῃ Ρἱος. 
1αθγῦ. ἵν. 42 (νν. Π.). 

ἁπλότητι καρδίας] ΑΒ ἵπ Βρ]ι6Β. ΥἹ. 5, 
1.6. “πιῇ μρηαϊοϊασα 5εινιεθ; ἃ. ΠΙΧΧ 
εσΡρΓΘΒΒΙΟΗ, Ι ΟΗΥΟΠ. χχῖχ. 17, ΥΥ154..1.1. 

τὸν Κύριον] “ἐπ6 οπθ {ον απᾶ 
Μαδίεν) ας οοπίγαβίθα τι} τοῖς κατὰ 
σάρκα κυρίοις: {ο Ἰάεα Ὀοεῖηπς οαττῖοᾶ 
οαῦ ἴῃ ιο {οογ]ησ γουγςο8. Το το- 
εοἰνεὰ {αχῦ, ὮΥ Βα θδυϊ αἰ ηρ τὸν Θεόν, 
Ῥ]απίβ {π6 εἶρο οὗ {π6 οοπίγαςῦ, 

23. ἐργάζεσθε] 1.6. “ἀο 16 ἁῑι- 
6εη{1γ/) 4η αἀναποθ ΠΡΟ ποιῆτε. 

οὐκ ἀνθρώποις] Έον {ιο τι80 οὗ οὐ 
ταί]ιαυ ὑπ μὴ ἴῃ Δ 0Π 6568, 566 ὙΥ1- 
ΠΟΙ ὃ Ἱγ. Ῥ. 6οι Αα. ΤΗθ ποραύνο 
Ἰθγο 18 ΥΙΙοΙ1Υ πποοηπποεύοά πησ (ιο 
Ἱππροταίάνο, απὰ τοίοΓ5 80Ι6ΙΥ {ο τῷ 
Κυρίῳ. 

24. ἀπὸ Κυρίου] ΄Ἠοπεγοτ τοι ΤΙΔΥ 
Ῥο ἰγοαίθοᾷ Ὦ} γοαν οαγ(ΠΙγ ΠΙαβίθτς, 
τοι Ἠαγο 561] ὦ Μαδίοχ πο π]] το- 
οοπιρεηςδο τοι. Τ]ιο αΏδεποῬ οἵ ἴ]ο 
ἀαβηῖίο αγίῖο]ο Ἠογο (οοπαρ. ἵγ. 1) 18 
ιο πιογο τοπιαγκαδ]θ, Ὀδοααβο 16 18 
βὐπά1ουδ]γ Ἰηδογίος ἵη ο οοπίοχῦ, νυ. 
ου τὸν Κύριον, τῷ Κυρίῳ, τῷ Κυ- 

ρίφ. 1Π ιο ρανα]1ο] ραβδασθ Ἠρ]ιο». 
γἱ. 8 16 15 παρὰ Κυρίου: ἴον ὑπο ἀῑποι- 
οπεο Ὀούνγοθῃ {1ιθ ὕνγο 8606 6]. 1. 12. 
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τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐκ ἀνθρώποις, “᾿εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου 
ἐ 

5 / λ 3 / ο / ᾿ ΄σ 

ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας" τῷ 
/ - ὃ / ὦ 25 ε λ ἰδ -- / ελ 

Κυρίῳ Χριστῷ ὀουλευετε' “ὁ γαρ ἀδικὼν κομίσεται ὃ 

τὴν ἀνταπόδοσιν) “{}6 71ι5ὲ γϑοοηυ- 
»όη.56,) ἃ; ΟΟΠΙΠΙΟΠ ποτά Ῥοῦμ ἵπ ιο 
κκ απά ἵπ οἰαβείσα] ἹΥΓΙ{6ΥΒ, λοισ]ι 
ποῦ οοοιγτίησ εἰδεπ]στο ἴῃ ἴμο Νεν 
Ποβίαπιοηπᾶ; ΟΟΠΙΡ. ἀνταπόδομα [λικθ 
χῖν. 12, Ῥοπῃ. ΧΙ.Ο. Τ]θ ἀοαβίο οοΠι- 
Ῥουπὰ 1ΠΥΟΙΥΘ6Β {ιο 1ά6α οὗ “ Θχεοῦ 16- 
απί(αι.) 

τῆς κληρονομίας] /εσ]ιῖο]ι σοη 8155. 1 
ἴλο πιλογαπσο) ἴπθ σεπ1ὔῖνο οἵ αΡΡο- 
ΒΙ6οπ: 566 ἴ]θ ποίθ ΟΠ τὴν μερίδα τοῦ 
κλήρου, Ἱ. 12. Τ]εγο 15 ἃ ραταᾶος Ἱη- 
γο]γαᾶ ἴῃ ἐς ποτά: εἰδεπ]ετο {ο 
δοῦλος απά {6 κληρονόμος 316 ϱοἩ- 
{τναβίοᾶ (Δαν. πσ!. 35--38, εἶο., Ίνουι. 
Ὑ111. 1ς---17, αἱ]. ἵν. 1, 7), θαῦὺ Ἠετο 
ὑπ δοῦλος 18 {]ιθ κληρονόμος. ΤΗΙ8 Ίο 
16 οσβ118ο, ὑποὰρἢ δοῦλος ἀνθρώπων, ]ι9 
15 ἀπελεύθερος Κυρίου (τ 0ου. νἱϊ. 22) 
ἃηα 8 κληρονόμος διὰ Θεοῦ (6ᾳα1. ἵν. 
7); οοπαρ. ΗΒ ,δίηι. γ. 2 ἵνα συγ- 
κληρονόμος γένηται ὁ δοῦλος τῷ υἱῷ 
(στ {πο οοπ0εΣί). 

τῷ Κυρίῳ κ.τ.λ.] 1.6. ΄ οι 66ΥΌ6 35 
γοῦν ΠΙα5ύ6Υ {Λο οτεαῦ {{αείεν Οικ 
ΤΠ15 εἰαι5θ 15 δα θα {ο οχρ]αῖῃ ΠΟῪ 
18 πιραπῦ ΡΥ ὑη6 ργεσθάϊηπσ ἀπὸ Κυρίου. 
ΕῸΣ 18 αρρ]ϊσα(ῖοπ οἵ Κύριος 60Π]- 
Ραχθ (Ὀθβίάςβ πο Ῥρατα]]εὶ Ῥαβρασο, 
1168. νἱ. 6---ο) 1 ΟὐοΥ. τῇ. 22 ὁ γὰρ 
ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος 
Κυρίου ἐστίν κ.τ.λ. 10 566Π15 Ῥοσύ ο 
ἰαΚο δουλεύετε Ἰεγο αδ απ ἱπα]οαύγο, 
ΤΩῦΊΟΥ 0ΊαἨ 38 δ Ἱπρογαίίνο; {0Υ (1) 
Έ]ο Ππάϊοαίίνο 15 γαπίεά {ο οχρ]αίπ 
ἴπο Ῥτογίουβ ἀπὸ Κυρίου; (2) Τ]ο ἵπῃ- 
Ῥεγαῖνο γγοι]ὰ Β6ειη {0 ΥθπΊγθ ὡς τῷ 
Κυρίῳ; ἃ5 ἴῃ Ερ]θς. νἱ. 7 (ιο οοτγθοῦ 
ἰοχί). ΌΟπ Όιο οὔμοι βαπαὰ 566 Βοηι. 
ΧΙ]. ΤΙ. 

25. ὁ γὰρ ἀδικῶν κ.τλ.] Πο 18 
ὑμῖ5 πηγ]σ]ύεοιΒ Ῥεγβοηῃ ἢ ΤῊΘ εἶαγο 
ὙΠῸ ἀθ[γαιιάς ἢ πιαβίογ οἵ 5 561- 
νῖσθ, οὐ ἴ]πο τηλβύθι πγ]ο ἀοίγαι 5 15 
Β[8 06 οὗἉ Η5 τογγατά  ΒῬοπιο Ἱπίογργοῦ- 
οἱ5 «οηῄΏπο 16 εχο]αβῖνε]γ {ο {Π6 {οΥ- 
Ι1ΘΓ; Ο{Π6Υ8 {ο {Πο Ἰαΐΐέατ. Τί 8οθΏ18 

Ῥοβί {ο 5αΡΡοβε ύ]ιαῦ Ῥοί] ατα ἱποϊ θᾶ. 
Τ]ιο οοπποχίοη οἱ {ο βθηΐοποθ ὁ γὰρ 
ἀδικῶν (ΠΘΥΘ γάρ, ποῦ δέ, 15. οογίαϊπΙγ 
{86 τἱρηῦ γϑδαϊηρὴ ροϊηύβ {ο {ο βαγο. 
ΌΟµπ Όιο οὔθ μᾶπα {ο οκργοββῖοη 
πΙο] ΓΟ]1Ο7ΓΒ, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσό- 
τητα κ.τ.λ., Βυσοοβύβ {1ο πιαδίογ. Της 
{ῃ6 6 866ΙΗΡ {ο Ὀ6 ἃ ὑπγο[ο]ά τοί6γθηΏςθ; 
ὑῃ6 πιαγηΐησ 15 βασσοδίεᾶ ὮΥ {ο 15ο 
οἱ {ο ΕΊατε, Ὀαὺ 1ὖ 15 Θχύθπαα {ο ἴμο 
σαβ6 ο ιο πιαδίθγ: απᾶ ὉΠ|5 αοοογᾷβ 
γαῖ {Πο Ρατα]]οἱ Ῥαβκασο, ΕΡΙ68. γΙ. ὃ 
ἕκαστος ὃ ἂν ποιήσῃ ἀγαθὸν τοῦτο κοµί- 
σεται παρὰ Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε 
ἐλεύθερος. 
Το τοσσπύ ἔα! οἱ Οποεῖπιας πγοι]ά 
δ {1ο Αροβίϊθ ἀοαβΙγ απχίοιΒ {ο 
οπιρµαδίσο λαο ἁπίῖες οὗ ιο βανο {ο- 
γα 5 πο τηαδίοΥ, Ἱορδύ ἴῃ Ἠϊ5 Ίογο {ου 
ἴμο οβεπάθγ Ίο β]ιοα]ά Βεεῖα {ο ο0Π- 
ἆοπθ {πο οὔεποῬ. Τ]ϊβδ βαπιο ποτά 
ἠδίκησεν 15 αδεᾶ Ὀγ δύ Ραπ] {ο ἀαβοτῖρο 
ὑΠ6 οτἵηιθ οἵ Οποβίπιαβ ἴῃ ΡΙΙΙδΙη. 18. 
Βαυΐ οἩ ο οἴπεν Παπά 16 15 {ο Αρο- 
Β016 85 Ῥιιθῖπαξς {ο 5ῃονγ ὑπαῦ ]αβάάσο 
85 α ἀοι]6 οσο. ΤΠΘΥΘ πιαδί ΡῈ ἃ 
/οοἰμγοσίή/ Ὀθύνθθη {Ππ|6 πιαδίεν απᾶ 
{ῃ6 εΙανθ. Τ]ο ΡΙ]οβορ]αΥ5 οὗ ἄτοσςο 
ἑαασηί,απᾷ ύπο ]α1γ5 οὐ Ώοπιοθ αβδαπιθᾷ, 
ὑμαῦ ο 8ἶατο παδ ἃ. οἰαίίε]. Ῥαΐα 
ομαί{ε] εοα]ά Ἰαγο πο τῖσΗ{Β. Τί που 
Ρο αρβαγά ἴο {α]]ς οἵ ὑγθαύϊηρ α ομαθίοι 
νη(η Ἱαςίος. δῦ Ῥαα] Ρ]αςθΒ ἴμο το]α- 
{σης οἵ Όλο πιαβίεν απᾶ Όμο εΊαγο ἴῃ ἃ 
ΠΟΥ ἀϊπεγεπί Ισ]ί, οταβίεο απᾶ 
θη π1ὐγ αγο ιο οχργαββίοη οὗ ὑπὸ Ῥὶ- 
γῖπο ΤΠ: απᾶ τι αοα {λογο 15 πο 
προσωποληµψία. ΙΟ Η τη {πο ο]αῖπιβ 
οὗ {6 β]ατε ατο α5 τεα] α5 {Π6 εἰαΐπς 
οἵ ιο π]αδίεγ. 

κομίσεται] ΤΟΥ ἴβ Β6η86 οὗ {Π6 
πλάά]θ, {ο γϑοονϑι,, “ἴο σοῦ Ὀασ]ς 
απά 50 (ΙΓ απ αοοιδαΐῖνο οἱ {ιο (λίπος 
{ο Ῥο τθσοπηρεηβαᾶ), {ο Ῥο τοαα]θοά 
{0Υ’, 566 6.5. Τι6Υ. ΣΣ. 17 ἁμαρτίαν κοµι- 
οὔνται, 2 ΟΥ̓. Υ. 1Ο κομίσηται ἕκαστος 
τὰ διὰ τοῦ σώματος; ΘΟ}. ΡάΥΠΑΡ. 

15--2 
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ἠδίκησεν, καὶ οὐκ εστιν προσωπολημψία. 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ Ο6Ο0ΟΙΟΡΡΙΑΝΡ, Πγ.ι 

πο σαι 
/ λ / 1 Ν ης - / / 

κυριοῖ; πο δίκαιον καε πην Ἱσοτηήητα ποις δούλοις σαρε- 

θ ἰὸὃ ἧς ε/ δι 1 ΄ ”/ Κ ’ 3 3 ΄σ 

χεσ 6) ειοοτες οτι και υμεις έχετε υριον εν ουρανω. 

δ 4 ὁ Κύριος ἀπροσωπολήμπτως κρινεῖ 
τὸν κόσμον ἕκαστος, καθὼς ἐποίησεν, 
κομιεῖται. 1Π ἴἶιο ρατα]εὶ Ῥαξδασο 
ἘΡρ/ας. νἱ. 8, {Π6 {πα 15 οθγίαΙΠ]Υ κο- 
µίσεται: Ίιογο 16 15 ππογο ἀοαδί{α], ιο 
Δ ΠΟΥ 0165 Ὀοῖπσ ΠΟΤ 6 πα]]γ ἀϊνιάοά 
Ῥείπγεεη κομιεῖται ἃπα κομίσεται. Ἀθθ 
Ἠοπενοχ ὑΠ6 ποίθ ΟΠ γνωρίσουσιν Ἱγ. 9. 

προσωπολημψία] Οπ Ομ ποτά 5660 
{με ποίθ αἱ. Π. 6. ΤΗϊ8δ προσωποληµ- 
ψία, ΏιοποἨ σεπογα]]γ [οαπά οἩ ἴ]θ 
516. οἳ ταπ]ς ἃ Πα Ῥοποξ, ΠΠαΥ 4180. Ὄο 
οχεγοῖδεᾶ ἴῃ {αγοιν οἵ ο ορροϑβῖίθ ; 
Ἰμεγ. Χὶχ. 15 οὐ λήψῃ πρόσωπον πτω- 
χοῦ οὐδὲ μὴ θαυµάσης πρόσωπον δυνά- 
στου. Ί]ετο ποι]ὰ Ὦο ἃ ἔεπάεπογ ἴῃ 
Όλο παϊπά οἵ {]ιο βΙαγο {ο αξδη]ο {μαί, 
Ῥθσσιβθ {Πο προσωπολημψία οἵ ΤΙΑΠ 
γγὰ8 ΟΠ {π6 5146 οἵ ἴ]ο πιαδίαεν, ἴποτο 
πππβῦ ὈΘ ἃ ϱ«ΟΙΓΟΞΡΟΠάΙΠΡ προσωπο- 
λημψία οἵ ἄοά οπ Όλο 5146 οἱ {86 
β]ανο. 7}}18 αδειπαρίίοη 15 οοτγτεοίοᾷ 
ΡΥ δὲ Ραμ]. 

ΙΥ. 1. τὴν ἰσότητα] “ οι. “7}αϊ7- 
655’; οοπαρ. Ε]αύ. οὐ. οἱ οβ/. (ο). 3 
νόμων ἰσότητα παρεχόντων. Βοπιθγγ]αῦ 
ΒΙηλ]ατ]γ 1είας ΟΥ. ἔιωι. 77 (Ἀραα]κ- 
Ἰησ οἵ ἀοαίῃ) οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς 
ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς ἀγαθοὺς θαυμάζει, 
ἀλλ᾽ ἴσον ἑαυτὸν παρέχει πᾶσιν. 
Τὺ ΒΘΘ1Ὼ8 ἃ ΠηϊδίαΚκο {ο 5ΙΡΡΟΣΟ ὑμεῦ 
ἰσότης Ἠεταο Πὰβ απγ(λήηπςσ {ο ἀο να 
ιο ἰπγοαίπιεπί οἵ βἶανοβ αϑ ἐφηαΐξ 
(αοπαρ. ΓἨϊ]σοιη. 16). ποπ εοηποσζεά 
ἨΠ{Η τὸ δίκαιον, ἴ]ιο γγογᾶ πα ῦαγα]]γ 51ς- 
βοδῦ5 απ ονοπ-αιάσς, Πα ΤᾺ] ἰτοαί- 
1θΗΐ, απα 15. οηπἱνα]οπῦ {ο ἐλο Ἱμαβίη 
αθφιαίαδ:; ορ. Αὐὶβθ. Το. νἱ. 5 (Ρ. 
143) ὁ τὴν δικαιοσύνην (λέγων) ἕξιν ἰσό- 
τητος ποιητικὴν ἢ διανεμητικὴν τοῦ ἴσου, 
Ῥ]μίο ἄε 6γεαι. Ῥγίπο, 14 (1. Ρ. 373) 
ἔστι γὰρ ἰσότης...µήτηρ δικαιοσύνης, 
Οθιη. Α]οχ. Φίγοπο. γΙ. 6 (ρ. 764) μετὰ 
δικαιοσύνης καὶ ἰσότητος τῆς πρὸς τοὺς 
ἐπιστρέφοντας. Τ]α8 ἵπ Αὐἱδϑῦ. Φίή. 
ία. γι 1 τὸ δίκαιον ἀπ τὸ ἴσον 3Υθ 
τεσαγάςὰ 8 ΒΥΠΟΠΥΠΙΘΡ, απά ἴῃ ΕἸαύ. 

27ο. Ρ. 719 {86 τε]αξίοη οὗ ἰσότης ἴο 
δικαιότης 15 ἀἱξοαδεεᾶ. Πα ποτά Ἠεγο 
16 αϑθα ἴῃ {Πο 5.Π1θ 8ΕΏ5Θ ἴῃ Πίο] [ἢ 6 
αἀ]θοβῖτο οοσιτς ἴῃ {Π6 «ΟΠΙΠΙΟΠ εκ- 
ΡΓΕΣΣΙΟΠΒ ἴσος δικαστής, ἴσος ἀκροατής, 
οἷο. ἘῬ]ή]ο, ἀοδοτρίησ {πο Εβδεπο 
οοπάεπηπα{{οἩ Οὗ ΒΙΥΘΙΥ, 5808, ΟΠΣ. 
Φγοῦ. {ἱ0. 12 (Π. Ρ. 457) καταγινώσκουσί 
τε τῶν δεσποτῶν, οὐ µόνον ὡς ἀδίκων, 
ἰσότητα λυμαινομένων, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀσε- 
βῶν κ.τ.λ., θὺπὺ ΒΘ ροβδῖβΙγ ἆοθδ ΏιΘαΠ 

ἑοᾳ πα γ᾿ ταίλους ἐλαπ «ο α1ζγ. 
παρέχεσθε] “οι)ηθῖέ οι ψοιῖι" ραγί.᾽ 

ΤῊ πι]ά ἆ]ο παρέχεσθαι, “ἴο αἴογα {γοπι 
ΟΠΘΒΘΙ ἢ τη] ἰακο αἰ ουθηῦ ελαάες οἵ 
πηθαπίπσ αοσογάῖησ {ο ἴπο οοπίθχῦ, ἃ8 
ἔτο ΠΙΥΠΙ5Η ΟΠΕ΄9 φιμοία” (ο. Ηοτος. 
ντ. 1, 2) ΟΥ {ο ραῦ {Γουπαγᾶ 9Π6”8 76- 
Ώγεδοπίαἰἶος”᾽ (65Ρ. οἵ ΥΙΠΕΞΒΟΒ, ϱ.5. 
Ρ]αΐο “οἷ. 19 9). Ἠενο ὑπ Ἰάρα 18 
ἐτεοίργοσαξίοπ, νο πιαδζενν ἀαὖγ ἃ 
οοιγθδροπάΐπο {0 ιο β]αγς”5. 

ἔχετε Κύριον] ΑΔ Ερ]ιθα. Υἱ. 9; ΟΟΠΙΡ. 
Ι Οο0Υ. γΙ]. 22 ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦ- 
λός ἐστιν Χριστοῦ. 

2--6. “8 οαιποβῦ απά Ἰποραδίης 
ἴῃ ΡΥΑΥοΟΣ; Ἱκαορ ΥοΥ ιο ζ5 απά παϊπάΒ 
απναἷκο η]ῖ]ο Ρταγίησ: ΥΕΘΠΙΟΠΙΡΟΣ 3ἱ5Ο 
(5 1 Ἠατο 80 οἴζοῃ ἴο]ά σοι) ναί 
Οαπ]κεσίνίησ ἷ5 ἔ]ο σοα] απά οΓοΜΏ οἳ 
Ῥταγςον. Μοαπγ]]]ο ἴῃ ὙΟῸΣ Ρρεβθίοις 
{οτσαῦ ποῦτς---πηγδο]{ Ρατι]----ΠΠΥ {611ΟΥΓ- 
ΊἸαροιγογ ΤΙΠΙΟΗΥ --- τους ογαπσο]ςύ 
Ἡραβ]ιγας --- 11 {πὸ ἴδασμοις οἵ ἴλο 
(ο5ροαΙ; Ὀαὺ ρταγ ὑμαῦ ἀοά πιαγ ορει 
α 49ου {ου ἔμο Ῥρτοπσλίης οἵ {π ποτὰ, 
{ο {πὸ οπά ἴλιαῦ πο πια Ῥγου]αϊπα ἢ 6 
{γοο οἵου οἵ σγαςθ ἴο ἴπο επίΙ]ος--- 
Όιαί σγθαῦ ΠΙΥΞ6ΟΥΥ οἵ Ομγ]5ύ {ου γι] σ]ι 
Ι απ ΠΟΥ ἃ Ργίδοπθς ἴῃ Ῥοπᾶδ. ο 
Β.411 1 ἀοο]αγο 15 ΓομΙ68ΣΙΥ, 45 1 Δ} 
Ῥουπά {ο Ῥτοσ]αϊα 16. αἱ] πήδοΙγ 
απιά ἀῑδεγοσί]γ ἵι αἲ] γοῦν ἆθα]ίησς γη ἢ 
απῬε]ίουοΥς; ἈΠΟῪ πο ορρογαπΙ(γ ἴο 
510 ἐμτοιισ] γοῦν Ἠαπᾶ», Ὀαέ Όαγ αρ 
6ΥΟΣΥ Ρα55ἱΠ5 ΠΙοπΙσςΠί. Ποῖ τοι ]α1- 
βαασο ὈΘ αἱναγς Ῥεγγαᾶσά π ϱΥαςο 
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Τη προσευχή προσκαρτερεῖτε, γρηγορούντες ἐν 
. -ς 3 / ε/ ᾿ ΔΝ ον 

αὐτή ἐν εὐχαριστίᾳ" ἑπροσευχόμενοι ἅμα και περι ἡμών, 
.« τ Ν Ε / : - / ΄- 7 -- Α 

ἵνα ὁ Θεος ἀνοίξη ἡμῖν θύραν του λογου, λαλησαι το 
/ ΄σ : ΄σ ΓῚ « Ν δεὸ : 4 “ 

μυστήριον του Χριστοῦ, δι ὃ καὶ δέ εμαι" ἵνα φανε- 

απᾶ βοη5οηθᾶ γΠίἩ αἱ. 80. Μ1] γοι 
Κπον μου {ο σΐνο ἃ Πό αΠΑΥΤΟΥ {ο ΘΔ 0 ἢ 
1ΠΦΗΏ, 88 ὕΠ6 οοσαβίοη ἀθπαπᾶβ. 

2. προσκαρτερεῖτε] ΄οὔΐπᾳ οἴοβοῖγ 
{ο”, “γοηλωΐη, οοπιδίαπέ {02 (οοπηρ. Ματ]ς 
ΠῚ]. 9, Αοὖβ ντ]. 13, χ. 7), απᾶ 5ο ΄οοΙ- 
ὑϊπιιθ εεά{αξύ 1Π. Τίς του οεσΙτβΒ 
ασαϊη τ] τῇ προσευχῇ, ταῖς προσευ- 
χαῖς, Λοίς Ἱ. 14, 11. 42, Υἱ. 4, Βοηι. ΧΙ. 
12. πο εοηβίγασῦῖοη 18 τυ 0 ἢ ἃ. βΠηρΙθ 
αἀαύϊνο Ὀού ἴῃ ο Ναι Τεδίαπιοπ 
(11. 66.) πα ἴῃ οἰαξδίσα] υτ]θατς, εχοορῦ 
πογο 16 δίαπάς ΔΌβοϊαίο]ν (Α οὐβ 1]. 46, 
Ἠου]. ΧΙΙ. 6). Ἴμο Ἱπ]αποῦοι ΠΘΥΘ 
οοτΓΘΕΞΡΟΠάΒ ο ἴ]ο ἀδιαλείπτως προσ- 
εύχεσθε οἵ τ 165». ν. 17. 

γρηγοροῦντες] ἴιοης οοπππαπςο ἴῃ 
ΡΤΑΥΕΥ 15 αρύ ο ρτοάιςθ ΗβίΙ6ΒΒΠΕΡΒ. 
Ἠσεπσο ιο αἀάᾷοπα] εἶαγσθ ὑμαὺ ἴ]ιο 
Ἠδατό πιπςδί Ὃο ατοαᾖο, ᾿ξ 1ιθ Ῥταγου 
18 {ο Ἠαγο αἨΠΥ Υαἱαθ. Πο ποτα 15 ποῦ 
ἴο ο ἴακεπ Πίεγα]]γ Ἰστα, Ὀαύῦ πιοία- 
Ῥ]ιοτίσα]]γ. [ἢ Μαῦΐῦ, χστ]. 41 εἶο., γρη- 
γορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ιο 1468 15 ποῦ 
αυ1(θ {Π6 βα1πθ. 

ἐν εὐχαριστίᾳ] ΑΦ ἴ]ο ογοπη οί 8]] 
Ρταγες; 566 ἴμο ποίθς οἩἨ ἷ. 12, Π]. 7. 

3. ἡμῶν) ΄1 “6 ΑΡοβίΙ65 απᾶ 
Ῥγεασ]ετς οἵ ιο («οβρεί, νι τοίεγ- 
ΘΠ06 ΠΙΟΙΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ {ο ΤΙπιοίἩγ (1. 1) 
απά Ἐραρητας (ν. 12, 13). Πιθγ9 
ἴἩο Αροβίο 5ρθα]ς οἵ Ἠἱηδε]{ αἰοπο, 
Ἠθ 865 {Π6 βἰπσα]ας (Υ6Υ, 3, 4 δέδεµαι, 
φανερώσω). Ιπάθεά {λογο 18 πο γο- 
801. {ο Οπ]ς ὑπαὺ δύ Ρα] ογογ 865 απ 
ἑορϊίο]ατγ” ρ]αγα], τοίουτίης 6ο ΠΙΠΙΡΘΙ/ 
ΒΟΙ6ΙΥ: 566 ΟΠ 1 Τ]655. ΠΠ. 1. 

ἵνα κ.τ.λ.] Όη {ιο 56η86 Οἱ ἵνα α[ίοι 
προσεύχεσθαι οἵο., 590 ἔ]ιο ποῖθ οἨ |. 9. 

θύραν τοῦ λόγου] “ὦ ἄοογ' οἵ αἀπης- 
ΒΙΟΏ 707) ἐο αεογζ 1.6. «8 ΟΡΡΟΙ- 
ὑππ]ίγ οἳ Ῥγοασμίης Όλο (οβρε], α8 
1 ΟΥΥ. Χγι. 9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν 
μεγάλη καὶ ἐνεργής, 2 Οογ. Ἡ, 12 
θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ : ΘΟ. 

ῬΙαῦ, 2707. ϱ. 674 Ὁ ὥσπερ πύλης ἀν- 
οιχθείσης, οὐκ ἀντέσχον...συνεισιοῦσι 
παντοδαποῖς ἀκροάμασιν. ΒΙΠΗΑΤΊΥ εἴσο- 
δος 15 804 ἴῃ 1 Τῆ655. 1. 9, 11. 1. ΤῊΘ 
ΘΟΠΥΘΙ ΒΘ αρρ]Ιοαίῖοη οἵ {Π6 πιαίζαΡ]ιος 
ΑΡΡΘΑΙΒ ἴῃ Αοἰβ χἰν. 27 ἤνοιξεν τοῖς 
ἔθνεσιν θύραν πίστεως, ΘΙ {Π6 ἄοοΟΥ 
15 οροποᾷ ποῦ {ο {16 {δασ]ιοτς, αὐ {ο 
το τεοῖΙρἰεπί5 οὗ ὑπ ἄοξρε]. Λοοογά- 
Ίπο {0 αποί]ον Ιπίεγρτοίαθίοη (5ασσοβί- 
εἆ ὮΥ ΕΡ]οβ. γΙ. 19 ἵνα μοι δοθῇ λόγος 
ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός µου) 16 18 ϱκ- 
Ριαϊηθὰ ιο ἆοον οἳ οἵ 5Ρθος1/ 1. 6. 
“ΟἹ που ̓ ; οοπηρ. ῬΒ. ΟΧ]Ϊ (οχ]). 3, 
ΜΙο, νἱϊ. 5, Εοσ]αδ. χα ]. 25. Βαΐ πο 
ῬΆΓΆ]18] Ῥαββαρο5 ἆο ποῦ {αγουν {1185 
56Η56, ΠΟΙ ΠΠ] {Πο σου 5. ὑπο ῃ 56 Ιγ 65 
εἀπιό 16. [ἢ ὑΠπαῦ 6389 {0Υ ἡμῖν θύραν 
τοῦ λόγου Ίο 5ιοπ]ά γοςιΙτο τὴν θύραν 
τῶν λόγων [ἡμῶν]. “ΤΠ6 νγογὰ” ΠΟΘΙ 15 
ἔῦιο 056}, ἃ8 {Γο(ιθΠ (ΙΤ. 

λαλῆσαι} “80 ὧδ ο 8ρόαΐ, ὑπὸ ἵπ- 
Βμτῦνο οὗ ὑπ οοΏβε(αθπος, Πκθ εἰδέναι 
Υο 1. 6; 5660 Ί1Π6Υ ὃ χ]ῖν. Ρ. 4οο, 

τὸ μυστήριον κ.τ.λ.] 1. ο. ἴ]ιο ἀοοίτίπο 
οὗ {π6 {γορ αἀπηϊββίοη οἵ ὑπ (1οπ/ί]ο8. 
Μὸν {86 Ἰρδάϊηρ ἰάθα το δύ Ρατ] 
ἴῃ {Π 656 ορδέ]ο5 αξίασ]ας {ο “ὑπ ΠΙΥΒ- 
{6υγ) οἵ ὑμθ (ἀο5Ρ6], 566 ἴ]ιο ποίθ οἩ 
, 20: 

δι ο] δῦ Ρατ] τσ ῦ Ἰαγο Ῥεοι 501} 
αὖ Ίαγσο, 1 πὸ Ἠαά Ῥθθὴ οοηῃύθπῦ {ο 
Ρτοαποἳ ἃ «ο πᾷαῖο 0506]. Τὺ πας Ῥο- 
6189 Π6 οΘοη θη θα {ου οπίϊ]ο ΠΡοτίγ, 
απ ας οἴη θα «ο ουδ] ργο]ααϊσας, 
ὑλαῦ Ίο [ουπά ΠΙπιδε][ ἃ ΡΓΙΦΟΠΟΥ. 6ο 
Λος ΧΧΙ. 28, ΧΧΙΪ, 21, 22, χχἰγ. 5, 6, 

Χχγ. 6, δ. Τμο οίμον τοαάῖπα, δι’ ὅν, 
ἀοδίγογβ ιο ροϊηῦ οἵ {πο βοπίοηςσο, 

καὶ δέδεµαι] 2 Τϊπι, 11. 9 µέχρι δεσ- 
μῶν, ΓΙ οπ. 9 νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος. 

4- ἵνα φανερώσω κ.τλ.] Τί 15 
Ῥομύ {ακοπ α5 ἀερεπάσπῦ οἩ {1ο ϱγ6- 
γΙΟΙ8 68150 ἵνα ὁ Θεὸς...τοῦ Χριστοῦ. 
Έον Ιπβίαηςος οἵ α ἆοι)]ο ἵνα, ἨΊιογο 
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[ή ς ΄ ΄σ 3 / σ 

ρώσω αὐτό, ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ἐν σοφιᾳ περιπατεῖτε 
Ἀ λ / Ἁ Δ 

πρὸς τοὺς ἔξω, τον καιρον 

ἐμ βοοοπἀ 15 ποὺ οοοτάἰπαίεᾶ πα, 
ναό 5αρογάἰπαίοᾶ {ο, ὑπὸ ἢγβύ, 566 ἴ]θ 

ποίθ οἩἳ. (αἱ. 1. 14. ΤΠ6 Ἱπιπιεάίαίθ 
ρυτροτύ οἵ πο Οοἱοβείαηβ) ΡΓΑΥΟΓΒ 
πηαδῦ Ὀ6 ἴλαῦ {π6 ΑΡοβί]θ Βῃοι!α Ἰαυθ 
411 ορρογιπΙθος οὗ Ῥτγεασμίης {ο 
(.οβρο]: 6 τ]έογίος οὐ]εεί, ὑπαῦ ἢΘ 
βλοι]ᾷ αβο ἐπ 656 ορροτππΙθίοΒ Ῥο]ά]γ. 

5. ἐν σοφία] Μαϊί, Χ. 16 γίνεσθε 
οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις. 

τοὺς ἔξω] “{]ιοδθ εὐἱέμοιιέ ἐπ6 ραῖο᾽ 
οὗ ἔπο Οτο], ὕΠ6 ἀΠΌΘΙΙΘΥ ΘΒ; 38 ἴῃ 
1 Ὅτι ν. 12, 13, 1 ΤΗΕΒΒ. ἵν. 12. Β0 οἱ 
ἔξωθεν, τ Τἶπα. 111. 7. 1ο Ὀε]ίενει5 οἩ 
Όλο οὔ]αγ Ἰαπά 418 οἱ έσω, 1 Ό0Υ. Υ. 12. 
ΤῊΪ5. πιοάς οἵ εροακίηπσ να ἀοτῖνεά 
{ΤΟΠ {ιο «68, 0 οα]]εά με Ἰοαί]ιοῃ 
ὈΥΝΟΠΠ (Βε]ιδίίσεπ οἩ 1 ΟοΥ. ὦ. 6), 
ἐταπβ]αίοά οἱ ἐκτός Ἐεσο]αβ. Ώνο]. απά 
οἱ ἔξωθεν « οξερ]. “πὲ. κ. 9. 2. 

ἐξαγοραζόμενοι κ.τ.λ. “διμίη τ 
ἐλ ορρογίιγιϊέμ 7ῸΥ φοιγ5ε{σθς, Ιεῦ- 
ὑϊηρ' πο ΟΡΡΟΥ ΠΥ 5110 γοα, οὗ βαγίης 
απὰ ἀοίηρ νυ μδῦ πλαΥ ΓαΓίΠΕΥ ὑπ οα156 
οἵ ἀοά”: οοπ1ρ. ΕΡΙιΘ6Β. γ. 16. Τ]ιο ες- 
Ῥγοββίοη ΟΟ6ΙΥ5 α5ο ἴῃ Ταη. Π], ὃ οἶδα 
ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε, Ἱ. 6. “ΔΘ 
6αςογ {ο σαϊπ πιο) Βοπιεν]ιαῦ βἰπηῖ- 
1. αγθ (ιο ΡΗΓΗΒ68 τὸν χρόνον κερδαί- 
νειν, τὸ παρὸν κερδαίνειν. ο ἴοο Ροποσα 
Τρ. Ἱ. τ “Τεπιρίβ...οοΠῖσο οὖ βουνὰ. 
Τη ΠΠ Ο] ὑπ 6 5816 86Π50 Θ᾽ αὐ] 8 ΒΆΥ8, 
“οίΐψο. 3 τοὺς καιροὺς καταμάνθανε. Ἐ90Υ 
ὑμῖς 5Β6η86 οἵ ἐξαγοράζω ΄ ΟΕΠΙΟ’ (Ο]ΟΒΘΙΥ͂ 
Πα ἴῃ ΠιΘαΠΙΠς 6ο συναγοράζω), 809 
Ῥο]γ». 111. 42. 2 ἐξηγόρασε παρ αὐτῶν 
τά τε μονόξυλα πλοῖα πάντα κ.τ.λ. 
ΡΙαΐ, Ψ. ὕγαξ8. 2. Μοτο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
Όλο πογὰ βἰσηίῇοδ ΄{ο γεάαθπι’ (566 {πο 
ηοίθ οἩ (αἱ. ΠΠ. 13), απᾶ 5οπηθ που]ά 
αδθῖση {Πῖ5 8οπη5ο {ο 1 πετο; Ῥαΐ πο αΡ- 
Ῥτορντίαίο πιθαπῖης 15 έπας ορίαίπθά. [ἢ 
Ιαγί. Βοίγο. 2 διὰ μιᾶς ὥρας τὴν αἰώ- 
νιον κόλασιν ἐξαγοραζόμενοι ἴῦ ἨΘΑΠΒ 
ἐραγίηπσ οϐ α 86Π56 ἴπ γΠΙεἩ ἐξωνεῖ- 
σθαι ΟΟΕΙΥΒ 86ΥΟΥΑ] 61168. Τ]ο ΥΟἈΒΟΠ 
{ος ὑπὸ Ἱπ]αποθίοη 18 παρα ἴῃ Ἠρ]ιοβ. 
γ. 16, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν: {16 

ἐξαγοραζόμενοι: “ὁ λόγος 

ῬΓΘΥΔΙΠ Πρ 6Υ1] οἳ {Πο ὑϊπ165 π]α]ες {]ιθ 
ορρογζαπ{16ς ἴον σοοᾷ πιοτθ Ῥγθοίοιβ. 

6. ἐν χάριτι] τοί{ σγασο, Γασοιώ 
1.6. ΄ αεοερίαθΙεπε»ς, ΄ΡΙεαβίΠΡΠΘΘΒ’Σ 
οοπΙΡ. Ἐςο]Ε5. Χ. 12 λόγοι στόματος 
σοφοῦ χάρις, Ὦ5. χ]ν (ΧΙν). 3 ἐξεχύθη 
χάρις ἐν χείλεσί σου, Ἐοσ]αβ. χσΙ. 16 ἐπὶ 
χείλους συνετοῦ εὑρεθήσεται χάρις. Τὴ 
ΟἸΆΞΒΙΟΔΙ ΤΙΓΕΥ8 χάρις λόγων ἵδ ἃ 501] 
ΤΟΥ͂Θ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΘΟΠΠΘΧΊΟΗ ; 6.5. ΘΠ 50}. 
ο. 1). 1. 38, Ῥίοηγβ, Ηα]. ἄο 1.Χ,8. 
55 το, 11, ΡΙαὺ. Κι. Μαν. 44. 

ἅλατι] (οπιρ. Ματ]ς ἰχ. 6Ο ἐὰν δὲ τὸ 
ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ 
ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα. ΤῊ 
Βαϊ ῦ Ίιας ἃ ὑπποίο]ά Ῥαχροςθ. (1) Τί 
δῖνεβ ἃ Ώατοασ {ο {Π6 ἀἴδοοαγδο απά 
ΥΘΕΟΠΙΠΙΘΗά5 16 {ο {ῃθ6 Ῥα]αίθ: οΟΠΠΡ. 
900 γι. 6 εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ 
ἁλός; εἰ δὲ καὶ ἔστι γεῦμα ἐν ῥήμασι 
κενοῖς; ἵπ ΝΠΙΟΗ Ῥαββαρθ {πο ἢγχβὲ 
ΟἸαβθ γγὰβ γεπάετοά ὮΥ ΘΥΠΙΠΙΟΊΙΒ 
µήτι βρωθήσεται ἀνάρτυτον τῷ μὴ 
ἔχειν ἅλα; ΤΗϊ8 15. ὑῃ 8 Ῥτίππανγ Ἰάρα 
οἵ 6ο τη ρ ΠΟΥ Ἠστε, 48 ἴλμο πογὰ ἡρ- 
τυµένος ΒΕΕΙΙΒ ἴο 8ΠΟ1Υ. (2) Τὸ ΡΥΘΒΘΡΥΘΒ 
{ΤΟΠ οογταρ6ίοπ απᾶ γοπάθιΒ Ἰ0]θ- 
ΒΟΠΙΘ6; Ίδη, ΔΤαγπ. τὸ ἁλίσθητε ἐν 
αὐτῷ ἵνα μὴ διαφθαρῇ τις ἐν ὑμῖν, 
ἐπεὶ ἀπὸ τῆς ὀσμῆς ἐλεγχθήσεσθε. 
Ἠεπεο πο Εγίμασογεαπ βαγίπς, Ρίος. 
Ἰαετῦ. 11]. 1. 35 οἱ ἅλες πᾶν σώζουσιν 
ὅ τι καὶ παραλάβωσι. Τὺ πιαΥ ο Ἱη- 
Γουγεὰ ἴπαίῦ (5 εοοοπάατγ αρρ]ίοα- 
6ἶοη οἵ {π6 πιείαρ]ιος πα8 Ργοβοπύ {ο 
ο ΑΡοβδί]68 πιπᾶ Ἠστα, Ῥεσαιδο ἴῃ 
πο ρατα]]εΙ ερἰβθ, ρε. ἵν. 29, ο 
ΒΗΥ8 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στό- 
ματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω κ.τ.λ. 1ΙΠ 
ο βτεῦ αρρΙοαθίοη ο ορροβίίθ {ο 
ἅλατι ἠρτυμένος οι] Ὦθ μωρός ΄- 
εἴρία ” (1ωα]κα χὶν. 34); ἴῃ 86 βοσοπἀ, 
σαπρός ΄οογΥ:Ρέ.) 

Ἡοαίμεη ΥΤΙΕΟΥΒ 4180 ΙἸηβὶσίοά ἐ]ιαῦ 
4ἱβοοαγεο ελοπ]ά Ὀο βοαδοπθά γη 
Βα! ὐ᾽; 6. 5. ΟἸο. ἄθ Ογαί. 1. 34 '{ποεἰῖα- 
ΣΑΙ απἱόαπα Ἱεροβ απο, Πα Πὶ 8816, 
Ῥουβρεγσαίαχ οπιπῖ οχαὐίο Τμογ 
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ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι; ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι ὑμᾶς 
ον - ε / 3 ὅ 

πώς δεῖ ἑνὶ ἑκάαστω ἀποκρίνεσθαι. 
λ / / ΄σ / ε 3 

Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγα- 
Ἰκουγῖβο ἀπο οη {πο οοπποχίοη Ὦο- 
Όπαεη χάρις απᾶ ἅλες; 6. 5. ΡΙαύ. 41ο. 
Ῥ. 514 Ε χάριν τινὰ παρασκευάζοντες 
ἀλλήλοις, ὥσπερ ἁλσὶ τοῖς λόγοις ἐφη- 
δύνουσι τὴν διατριβήν, Ῥ. 697 5 (0ΟΠ4Ρ.Ρ. 
685 Α) οἱ πολλοὶ χάριτας καλοῦσιν [τὸν 
ἅλα], ὅτι ἐπὶ τὰ πλεῖστα μιγνύμενος 
εὐάρμοστα τῇ γεύσει καὶ προσφιλῆ ποιεῖ 
καὶ κεχαρισμένα, Ῥ. 669 Α ἡ δὲ τῶν ἁλῶν 
δύναμις... χάριν αὐτῷ καὶ ἡδονὴν προσ- 
τίθησι, Ὠϊοηυ ΟἾγγ8. ΟΥ. αν]. ὃ. 13. 
Το ποῦῖοη οἵ “810 Ἡούγογου 8 
νηῦ, απά 5επογα]]γ ιο Ἰάπά οὗ πῖς 
πο ἀεσεπεταίεὰ ΙΠίο ἴ]ο εὐτραπε- 
λία ἀαποιπεθὰ Ὦγ δὲ Ρατ] ἴῃ ἘΡΙΘΒ, 
γ. 4 (866 ὕ]ο ποῖθ {]ογ). 
Το ΤΟ0ΓΠΙ ἅλας 18. ΟϱΟΠΊΠΙΟΠ ἵη {ἢ 6 

Ίκακ απά «ἄτεαεκ Τερίαπιεηξ, Οίεγ- 
ν/15θ 16 18 Υ3Υθ9: 5606 Βυϊηδηη γα. 
1. Ρ. 220, Απᾶ οοπΙρ. Ε]α0. ΛΤοΥ. 668 τ. 

εἰδέναι] “80 α8 {ο Γπιοιο”; 899 ὑπ ποίθ 
ΟΠ λαλῆσαι Τ6Υ. 3. 

ἑνὶ ἑκάστῳ] /Νοῦ οπ]σ πιαδ τοις 
οοπγεγβαῦίοπ Ὦο οβρροτίαπθ 48 τοσαγάβ 
ἴλο πιο; 16 πχαβί αἱδο Ῥο αρρτοργίαίθ 
38 τοσατάς {πο Ῥουβοπ. Το ΑΡροβί]ο8 
Ρτοεορῦ πναβ οη{οτοεά ὮΥ Ἠ8 οὗ η εχ- 
απΠ1ρΙθ, {0Υ Ἠθ πιαάθ 16 ἃ. τα]ο {ο Ὀο- 
Ο0Π1Θ τοῖς πᾶσιν πάντα, ἵνα πάντως τι- 
νὰς σώσῃ (1 091, ἰΧ. 22). 

7--ο. “Υοὰ ΜΠ] Ίεατη ογογγίμ]ησ 
δου πιο οπι Ἐγο]μίοιβ, ὑπ6 Ώο]ογεά 
υγούμαον π]ο Ἠαβ παϊπϊκθεγεᾶ ὗο πο 
απᾶ βεγγεά πὶ πιο [αἰ ΠΥ ἵπ ιο 
Του, ἜΠίβ Ἱπάεοά παβ ΠΙΨ Ῥιατροβθ 
ἴῃ βοπάἴης ἨΙΠ1 6ο τοι: ὑπαῦ γοι πη]σ]ιέ 
ρο Ἱπ[ογππεά ΠΟΥ πιαζίθτς θὐαπᾶ ΥΠ 
πηθ, απά ἰ]λαί Ἰιο πηΐρηὺ οἶθογ γοαγ 
Ἠθατῦς απ αἰτεησί]αη γοιγ ταβδο]γοβ 
Ργ ιο ἠάϊπσβ. Οποβίηχας ση] αοσοΠ]- 
ῬαἩγ Πήπῃ---α, {0 Π{π] απ Ῥο]υνεά Ῥτο- 
Ώιος, ΥΠΟ 18 οπθ οὗὨ ΥΟΙΓΒΘΙΥΘΒ, ἃ Οο0- 
Ἰοβδίαῃ. ]οβο ὕνγο η] ΙπΓοΓΠΙ γοι οὗ 
411 παὖ 18 σοῖηπσ οἨ Ἠθγο 

7. Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα] “αἴ {]αί 
/εἰαίο ἴο πιο’; 369 ἴ]ιο ποίο ΟΠ 
Τμ. 1, 12, απᾶ οοπΙρ. Βίομ ἴῃ Ῥϊος. 

1ιαοτῦ. 1. 47. 80 Δοῖβ ΧΧΥ. 14 τὰ κατὰ 
τὸν Παῦλον. 

γνωρίσει] Όπ {818 ποτὰ 8690 ἴἶο 
ποίο ΕΠΙ]. 1, 22. 

Τύχικος] ΤἘγολίοιβ Ίναβ εἨαγσοά ὮΥ 
ύ Ρατ] δὖ {}|18 βαπιο πιο γηζἩ ἃ. ΠΙΟΥΘ 
οκοπάαθᾶ ΠΙΙΒ5ΙΟΠ. Ἠο πας οπτιβεἆ 
ἢ οορίθ» οἵ ιο οἴοι]αν Ἰαίίο, 
πο] Π6 πας οπη]οϊηθά {ο ἀθ]ίνοι ἴῃ 
{86 ργϊποῖρα] οἸαχο]ιος οὗ Ῥγοσοηδα]αχ 
Αβία (566 α0οτο, Ρ. 37, απα ἴ]ιο ΙΠίτο- 
ἀπούίοι {ο ἴλο Ἡρίκί]ο {ο ὑπ Ἠρ]ο- 
58 8). ΤΠ παϊδδίοη ποιά Ὀτίης Πΐπ 
{ο Ἰαοᾶΐσοα, υηΏϊο ἵναβ οπθ οἵ ἴμεςθ 
βτεαῦ οεηίγας οἵ ΟἨτ]βΜίαπΙ(γ (566 Ρ. 8); 
αι, ἃ8 00086 Ίνας οΠ]γ α ἴθ υ7 Π111685 
ἀϊδίαηί, ιο Αγροβίϊο ποιὰ παίαγαΙ]γ 
εηραςδο ΠΙΠ {ο Ρα” α Υἱβῖῦ {ο {πὸ Οο- 
ἸοβδίαΠβ, Αὖ ὕμο εαπηθ {πιο {Πο ϱγο- 
Β6Πς6 οἳ απ Δ που βοα ἀε]εσαίο οἵ δύ 
Ταπ1, ἃ8β Ὦγολίοιβ γα ποπ {ο ο, 
που]ά ΒΕΥΥο {ο γούοπιπιεπά ΟΠΘΒΙΠΙΙΒ, 
πιο οπίπς {ο [18 {ογπιο; οοπάποῦ 
βύοοά ἴῃ ΘΥΕΙΥ ποεά οἵ 5ο] ἃ ΤοςΟΠΙ- 
πηρηάαὔίοη. "ἢ Όψπο ΠβΙΙΘΒ Τύχικος 
απά ᾿Ονήσιμος οοσις ἴῃ Ῥγοχ]πηγ ἴῃ 
Τηνγρθίαη ΙπβογΙρύίοη8 {Γοαπᾶ αὖ Α]ζθι- 
{δι (Ῥοπηίΐδου ἢ) Βοθο] 38571 Βα. 
ΑΡΡΣ. 

ΤΈγοβμίσαβ παξ ἃ παίῖτο οἳ Ργοσοηε- 
Ίας. βία (Αοἴ» χχ. 4) απᾶ Ρετηαρξ οὗ 
Ἡρμοβις (2 Τπι, ἱν. 12: 800 λέ ίρρί- 
απιδ Ὁ. 11). ο [5 {ουπά να ού Ρατ] 
αὖ (μτοο ἀῑπεγεπί αροςΒΒ ἴπ 5 Πίο, 
(1) ΗΘ αοοοπιραπῖθά Ἠϊπι ΠΕΠ ΟΠ 
Ἠϊ8 αγ οαδυπατᾶ αὖ ἴ]ο ο1οβο οὗ {ο 
ὑπἰγα πηΙβδίοπαΥγ 101ΥΠΕΥ Α.Ρ. σδ (Αοἰβ 
Χχ. 4), απᾶά ΡτοβαβΙγ Π|κ ΤΥΟΡ πηι 
(Αοίβ χχί. 29) νυϑηὺ τὺ Ἠῖπα {ο /αετι- 
βα]6πι ({0Υ Όλο ΥΟΓά5 ἄχρι τῆς ᾿Ασίας 
πιαδῦ Ῥο βἰταςσ]ς οαὖ ἴῃ Αοῦς χχ. 4). 16 
15 Ῥγοβαῦ]θ Ιπάεθά ναι ΤγεμίσιΒ, ἰο- 
ροί]αν σι οὐμογβ πιεηθ]οπθά ΑΠΠΟΠΦ 
δῦ Ῥαι]Ά παπεγοιΒ τοῦπαθ οἩἳ. 08 
οσσαβίοη, Ίγα5 ἃ, ἀε]οραίο αρροϊπίοᾶ Ὦγ 
18 ΟΠΏ ΟΠ ΤῸΝ αοοογάϊησ {ο Πο ΑΡο- 

βίο Ιπ]αποῦίοηβ (1 Ο90Υ. ατἰ, 3, 4) ἴο 
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πητος ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν 

Κυρίῳ: ὃὃν ἔπεμψα πρὸς 

Ῥεαχ πο οοπἰ]ραάοπβ οἵ Πῖ5 Ῥτείμτεη 
{ο πο Ῥοος ΟἨγ]βθίαΠ5 οἵ όπάθα; απᾶά 
1Γ 80, Ἰθ Πιαγ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ο {πε Ῥ6ΓδοἩπ 
οοπιππεηᾶεά ἃ5 ἴ]ο Ὀτοί]αγ οὗ ὁ ἔπαι- 
νος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκ- 
κλησιών (2 ΟοΥ. νἱ 1]. 18): Ῥαῦ 6118 Μ1}} 
ἄερεπᾶ οπ {Πο ἸἹπυετργείαθίοη οὗ πο 
Ῥοβῦ βαρροτίοά τεαάϊης ἴῃ Αοΐδ Χχ. 5 
οὗτοι δὲ προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν 
Τρωάδι. (2) 9 ἤπα Τγελίοαβ ασαῖη 
η δῦ Ῥαν]) οΟΠΙΡΩΠΥ αὖ {Πο πιο συ ἢ 
τ ΠΟ πο 806 ΠππππδαΙαξε]γ οοπεεγπεᾶ, 
π Ίδη {Π|185 ερἰεί] νας υτ]ίθῃ, Ῥγοῦα- 
Ῥ]γ {ογατάβ {ο οπᾶ οἵ ὑπο ἢγβὺ Βο- 
ΤΊΑΠ οαΡ{ΙΥΙ{γ, Α.Ρ. 62, 63 (566 ΕΒ)ζίρ- 
Ρίαπιδ Ῥ. 31 54.). (3) 0πο6θ πΠΟΥΘ, αὖ ἴο 
οἶοβο οὗ Βύ Ρα] Η{ο (αθοιῖ Α.Ρ. 67), 
Ἡθ αΏΡβεαΙς αδαῖπ {ο Ἠατο αβεοείαίεά 
ἨΠδο]{ ση] {Πο ΑΡροβίΐο, θη ἢΪ5 
ΠΩ Π16 15 πιοηθίοποες ἴῃ εομπαχῖοη η 
ἃ ΠΙΙΒΞΙΟΠ {ο Οτείο (Τε. 1Η. 12) απά 
αποίλογ {ο Ἡρίιεσας (2 Τίπ. ἵν. 12). 
Έουγ {π᾿ Ιεσοπᾶς χοεροσίας ΗίΠι, γή οἶι 
αγο ελσ]ιέ απά Ἱηδίσηϊβοαηί, 5εο «4οἵ. 
απο. οὐ. Αρτ] 29 (Π1. Ρ. 619). 

Έγολῖσας 18. ποῦ 50 ΟΟΠΗΤΠΟΠ ἃ ΠάΠΙΘ 
48 ΒΟΠΙΘ οίΠοθτβ ΠΟ ΟΟΟῸ ἴῃ {πο 
Νον Ταδίαπιοηῦ, 9.5. ΟπΠθΣΙΠΙΙ5, Τγο- 
Ῥήπιας; Ὀαὺ 16 18. ΓΟ Πα οοσαδἰοπαΙ]γ 
ἴῃ Ιπβογίρίοηῦς5 Ῥε]οπρσίησ {ο Αδία ΜΙ- 
ΠΟΥ, 6.5. Βοθοκα 6. 7. 2915, 3665, 
[3857 6], 3557 Ἡ, (εοπιρ. 38965 1, εἴς,); 
απά Ρ6ΥΒΟΗ5 Ῥοαχίης 16 4Υ0 6ΟΠΙΠΙΘΠΙΟ- 
ταῦθα οἩ. ὑπ οοἵπ5 οἵ Ῥούῦμ Μασπορία 
αἆ Μαοαπάταπα (ΜΠΠοηποί ΤΠΙ. Ὁ. 15.356.» 
διρρί. νι. Ῥ. 236) απὰ Μασηεβία δὰ 
ΒΙργ]απι (ἐδ. τν. Ῥ. 7ο). Ἔπο παπιθ 
Ο6ΟΙΥ5 4150 ἴῃ Ίνοπση ΙΠβοτΙΡΜΙΟΠς; 6. δ΄. 
Μαυγαύου, ΡΡ. ῬΟΟΘΟΧΥΙΙ, ΜοσΟΧοΙΥ, 
ΜΜΙΥ. Ά]οπςσ νὰ εενετα] οἴλμες 
Ῥτορος ΠΑΙΠΘΒ αἰπ]αχ]γ {ογπιος, {118 
πογς 15 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αοσεππιαζε Τυχικός 
(Οµαπά]εν γος 4οσεπίιαξίον ὃ 255), 
Δα 5ο 16 δίαπᾶς ἴῃ 411 ὑπ οτἰθσα] 
οά1Ηοπ5, ἐλοισ] αοοοτάϊπς ο ΤῸ 
ΟΊ μου ὃ Υἱ. Ρ. 58) 16 εΠοτ]ά ο Τύχικος. 

καὶ πιστὸς κ.τ.λ.] Πο εοππαχίοη οἵ 
{86 ποτά 15 ποῦ απο οὐγίοιαβ, Τό 
βοσΠ15 Ῥεδύ Ἠοίγοτογ {ο ἴα]ο ἐν Κυρίῳ 

ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα 

α5 τοίαοττίης {ο ἴ]ιε ΠΟ] εἶαΆ5ο πιστὸς 
διάκονος καὶ σύνδουλος ταίμεν {Παπ {ο 
σύνδουλος αἱοπα: {οχ (1) ΤῊΘ ὕπο ϱαΏ- 
εἰαπίίνας ατθ ἴλαςδ Ὀουπά {οσείπεν Ὦγ 
ὑπ Ργεσοθάἶπσ πιστός απᾶ {πο {ο]ουγίπσ 
ἐν Κυρίῳ ἴῃ ἃ παίατα] αγ: (2) Τε αἲ- 
ὑδομιηθηῦ οὗ ἐν Κυρίῳ ἴο πιστὸς διάκο- 
νος 18 βιισσοβίθα ὈΥ {Π6 ρατα]]οὶ ραβ- 
Βασθ ΕΡΗ68. Υἱ. 21 Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς 
ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ. 
ΤῊΘ ἀποβύϊοῃ οἳ οοπηθοξίης ἐν Κυρίῳ 
πΙ(Ἡ ἀδελφός α5 γΧΥὺ6}} πϑϑρὰ ποῦ Ὀθ 6η- 
ἰοτίαϊπος, βἶπορ {Πθ Ιά4εα οἵ ἀδελφός, 
ἐῷ ΟΠ βία Ὀγοίπεν 15. οοπιρ]είο 1π 
1056 1: 566 {μα ποίθ ον ΡΗΙΙ, 1. 14. ΤῊΘ 
δ α]θούϊγο πιστός Μ11 Ἠετο ᾶγθ 15 
Ρηββῖνο 56η86, ὁ ὑγαβύπογίῃν, 5ἰοά{αςί, 
38 85ο ἴῃ τοεγ. 9: 860 «αἰαίίαπδ Ῥ. 
154 86. 

διάκονος] ;ποϊπϊδίεν Ὀὰὺ {ο π]οπι ἢ 
Το {μ6 εατο]ες, ος ἴο δὲ Ῥατ] Παπι- 
561} Τμο {οομίπσ σύνδουλος 516- 
5ο8ί5 {Π6 ]αξί6γ ἃ5 ἴ]ο Ῥτοπαϊπεηό 1άδ6α 
Ἠσγθ. 90 ἴῃ Αοἰς χὶσ. 22 Τϊπιοί]γ απᾶ 
Ἐταξίας αγο ἀθβου θα 48 δύο τῶν δια- 
κονούντων αὐτῷ. ΤγοῬίσι5 ΠΪ 561} 4150 
πα5 0Π6 ΟΕ βογογα] πο παϊπ]δίοτες {ο 
ού δὰ] αΏοιῦ ὑπαῦ 8απ1ο {πιο (ΑοἴΒ 
χχ. 4). Τὸ 15 ποῦ Ῥτοβαδ]θ Ἠοποτος, 
Όλαί διάκονος Ἠα8 Ἠεγο 108 5ἰγ]οῦ ο/Πεῖα] 
6Ἠ56, “ἃ ἄεασοῃπ/ ἃ8 ἵπ Ῥοπι. ΧΥΪ. 1, 
Ρα. 1. το τη Ἡ 8. τα 

σύνδουλος] Τ]ο ποτά ἆοεδ ποῦ ος- 
ΟἿ οἱδοπ]στο ἵπ δύ Ῥαπ], εχοερύ ἴῃ 
1.7, θυ 16 15 βαϊα οἵ Εραρβγαβ. 10 18 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οπίπς {ο {Ππ6 Γαοῦ οἵ δύ Ρα] 
αΡρ]γίησ ο ἔεγπι ἴῃ Ῥοίῃ ὑῃ 656 ραδ- 
βασαβ {ο ΡοΓΒΟΠΒ ΥΊΛΟΠ 16 63118 διάκο- 
νοι, ὑμαῦ σύνδουλος 566 18 ο Ἠαγο Ῥθεπ 
αἀορίεᾶ ἃ8 ἃ οπδίοπΙασγ {οσα οὗ α- 
ἆνεδς ἴῃ ὑΠ6 οατ]γ Οτο οἱ πε ρατῦ 
οἵα Ρἱ5]λοῦ, ἤθη ερεα]κίησ οἵ ἃ ἆθασοῃ. 
Ίπ ιο Ἰρπαύϊαῃ Ἰοέέοτς ΤῸ Ἰηδίαπος, 
ὑπ ἴογπα 15 πεγοΥ αδεὰ οχοερί οἵ ἆθα- 
οοπ5; Αγ]. 2, ἥαρη. 2, Ῥαϊαά. 4, 
πι. 12. μου ὑμ6 πιατίγς Ἠα5 
οεσαδίοΏ. {ο βροαϊς οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ ΟΥ ἃ 
Ῥτοβδῦγίου 5οη6 Οὔπου ἀοδίσπαθίοι 15 
αϑοα Ιηδίοας. 
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γνώωτε τὰ πέρι ημων και παρακαλεση πας καρδίας υμῶων, 

9 Δ ὨὈ / σσ τὰ 
συν νήσιμω τω πιστω 

ἐστιν ἐξ ὑμῶν. 
8. ἔπεμψα] “1 εοπᾶ, οΥ “1 αυ 

80η1,, ἔπεμψα Ὀθίηρ ἴπο ορἰδίο]αςΥ 
δογὶβῦ; 566 Πο ποίθ ΟΠ ἔγραψα, (δὶ. 
γΙ. τι. ΊΤγομίοιβ αΏρααΥ5 {ο Πᾶγο 80- 
οοπιραπ]εἆ ιο Ἰοὐδον 1561, Έ ου βἰπ- 
1 ΙπδίαπςΘΕ οἵ ἴ]ιο ερΙξύοΙαΥΥγ ἔπεμψα, 
ἐπέστειλα, εὔο., 806 2 095. ΥΠ, 18, 22, 
ο ῶρπος. τι. 22, ΕΠΗ, 11. 25; 28, 
Ῥ]ή]θπι. 11, Ἠοῦγ. κ, 22, Ῥο]γο. 
ῬΑ. τ.. 

γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν] Τμϊ5 πιαςύ ὈΘ 
Ῥγείοιγεά {ο {ο τεοεϊναᾶ τεκάΊπᾳ, γνῷ 
τὰ περὶ ὑμῶν, ἴοχ πο Ἱπάορομάσηῦ 
ΥΘΑΒΟΠΒ. (1) ΤῊ Ῥγοροπάφταπεο οὗ 
αποϊθηῦ Δα ΠΟΥ 18 ἀεοϊάεά]ψ ἴῃ 105 
{αγοιγ. (2) Ἔ]ο οπιρ]αξίο εἰς αὐτὸ 
τοῦτο ἵνα Β6ΘΠΙ5 ΙΠιρεγαῦίναιγ {ο ἆ9- 
παπά Ὁ. δὲ Ῥαυ] ἵη Όλο οοπθοχῦ 
Όπ]έρ βἰαίοι {Π6 ου]εοῦ οἵ Τγολίοιβ 
Υἱδιῦ {ο Ῥο ὑπαὺ νο Οο]οβεῖαπς τηϊρ]ί 
Ῥο Ιπ[ογπιθᾶ αροπῦ ἔλο Αροβί]ο8 ΟΥ’ 
ἀοἵηρβ, τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν 
(σοι. 7), ἅμα πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ 
ὧδε. Ἠο οουἹὰ Ἠατά]γ ἐπεγοίογο Ἠατο 
ἀεβοτῖροὰ “{Π6 ὙΘΥῪ ΡΙΥΡΟ5Θ) οἵ 18 
ΤΩ ἸΒΒΊ 0 ἴῃ ἴ]ο 5816 Ῥγθαίῃ 85 50Π16- 
ἐπίησ ααϊῦθ ἀἱογοιῦ, 

10 15 γοςᾷ ἱηαοοα, ὑπαὺ 015 15. ἃ 
ΒΟΥ 65 αἰίεγαῦίοη {ο Ῥτίης Π6 ροββασο 
ΙΠ6ο αεοοτάαησο τὶ} ΕΡΙΘΡΒ. τί. 21. 
Βαυῦ ασα]ηςὺ 015 1ὖ πλαγ {ΤΙ Ῥο αὐ- 
διεᾶ {ἶαῦ, οἨη αΠΥ Ιγροί]μθβί5 ἃ8 το- 
σανάς (ιο ααἰ]ογβμίρ απά τε]αδίοη οὗ 
Ώιθ πο ]εῦύεις, {ιδ εἴταηπρο νατία- 
οι ΓΓΟΙ1 γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν {0 γνῷ 
τὰ περὶ ὑμῶν ἴῃ ο ααίλου Ἠπαςοα]{ 18 
Ἱπρτορβαρίθ,. Όπ {ιο οπου Παπά ἃ 
{χαηβοχ]ρεγ ὙγᾺ8 απάετ ἃ στοαῦ {ειπῤ- 
{αῦϊοη ο βαρβθίζι{ο γνῷ {0Υ γνῶτε ΟΥΓ- 
Ίπσ {ο ὕπθ {ο]]ογίπςσ παρακαλέσῃ, απᾶ 
05 ἑαπιρίαθίοη σοι] Ῥασσπιο α)ηιοβῦ 
ἸΥΥΘΒΙΒΌΪ010, 1 ὮΥ ΔΠΥ͂ Ομ πο περὶ ὑμῶν 
Ἰαά Ῥθθη νυϊυῦθη {ΟΥ περὶ ἡμῶν ἴῃ ἴ]ο 
ΟΟΡΥ Ὀείογο Ἠίπα, 48 Ὑο Ππα {ο Ῥο {Π6 
6α56 ἴῃ 8ΟΠΙ6 Μ5Β. 9ο {πο ἀείασ]εὰ 
ποῦθ ΟΠ ΥαΓΙΟΙΒ Τ6αάΙΠΡΒ. 

παρακαλέσῃ κ.τ.λ. 1.6. /΄6ποοπγασα 

/ ε ως 

παντα υμιν 

λ 3 “ 3 “- « 
καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφώ, ὅς 

/ λ ο 

γνωρίσουσιν τὰ ὦδε. 
γοα {ο ῬΘΙΒΘΥΘΥΘ ὮΥ [15 ἠᾳΐπσς ἃπα εχ- 
Ποτίαοηις. ΤῊΘ ρΗγαβο οὐσαΤ5 ασαἴη, 
ΕΡ]68. γ]. 22,2 Τ]1658, 11. 17: 566 αὓογο 
Ἡ.2. Το ρτοπαπεπῦ 1άθα ἴῃ 81] ἔλοςο 
Ραββας6Β 18 ποῦ οοπη{ογῦ ΟΥ̓ΘΟΠΒΟ] 0 
Ὀαῦ Ρείβδογεταποο ἴῃ {Π6 τ]σ]ιῦ αγ. 

9. σὺν ᾿Ονησίμφ] 386 αβονε, Ρ. 33, 
απά πο Ιπίτοᾶισβίοη 6ο {ιο Ερίκ] {ο 
ΠΠ 6ΠΙΟΠ. 

τῷ πιστῷ κ.τ.λ.] ΤῊΘ πΊαή ὙΥΠΟΙΑ {116 
Οοἱοββίαηβ Πα ομΙγ Ἰσποη ΠἐΠογίο, 
1 Όπου Κπουν Ὠΐπ αὖ 81], ἃ5. ἃ νοτί]]εςς 
ΥΙΠΊΓΥ 8]αγο, 15 ὕππι8 οοπιπποπᾶεἆ {ο 
Ώ]λοη1 48 πο 1ΠΟΤΘ ἃ β]ανο Ῥαΐ ἃ Ὀτοί]ογ, 
ΠῸ ΠΙΟΙῸ ἀἱδμοποβύ απάἁ {αἰ]μ]οδν Ῥαῦ 
ὑγαδπογί]γ, ΠΟ 1ΠΠΟΥΘ απ οἈ]αοῦ οἵ ο0Ἡ- 
τεπιρύ Ῥαῦ οἵ Ίοσ6; εοπηῤ. Εή]6πη. 11, 
16. 
γνωρίσουσω] ἜΠιβ ΤΌΤ] Πα 5 ταί]ιου 

Ῥοέύεν 5αρροτύό {ποπι ιο ΜΒ ἴπαῃ 
γγωριοῦσιν: 866 8150 αρογο 1Π. 25. Οπ 
ιο Αῑῑο Γααγο ΠΟΠ ΥΕΥΡΒ ἴῃ -ιζω ἴῃ 
πο (τοεκ Τεείαπιεηπέ ϱοποεγα]]γ 560 
Που ὃ ΧΙ. Ρ. ὃ8, ΑΔ. Βαἱζπιαπη ῥ. 32 

8η. 18 Ποιο αΠηΥ ἀθοίβίνο Ἱηδίαπορ οὗ 
ῴλλοςο Αὐὐϊο {οσπ18 ἴῃ δύ Ῥαπ], οχεερύ ἴῃ 
αποίαἴίοµς {γοπι 0ο ΤΧχ (6.5. 19οΠ1, Χ. 
19, ΧΥ. 12) 1 

10---14. “1 βεπᾶ τοι στεαίίης [ὉΠ] 
Ατἰδίαγεηας πο 185. ἃ ΓεΙου-ΡΓΙΒΟΠΟΘΥ 
τ πιο {Τοπ Ματοιβ, Ῥαγπαραβ 
οοιβῖπ, οοποθιπῖησ γηοπι 1 Ἰατο α- 
ΥΟΔΑΥ͂ βεπύ γοι ἀἰτεσθίοῃβ, ὑμαῦ τοι 
πιοΙοοΏ1ο Ὠπη Ἠεαγί]γ, ο ρασ8 τοι 
ἃ Υἱβιῦ; απά {Τοπ «6518, βαγπαπιεᾶ 
ο αδύπ8:. 411] το ἨΠοερτου οοΠΥοΘΥ{8. 
ΤΠ6γ αἱοπθ οἳ {πο ῖν {6]11ου-οοαΠίΥΥΠΙΘΩ 
Ἰαγο σου κοα 1ογα11Υ η δα πιο 1η εργοας- 
Ἰησ {μο ἸΙηπσάοπι οὗ ἀἄοά; απᾶ νείν 
βἰοά[αβίπαδ» μὰ Ἱπάθεα Ῥθδοη ἃ 60Π]- 
{οτῦ {ο πιθ ἴῃ ὑῃ6 Ποιιγ οἱ ὑγ1α]. ἀτοεί- 
Ίησ αἱβο του Πραρῃτας, γοῦν {ε]1ουγ- 
ἴομΠΦΙΙΦΔΗ, α πο βοτναπύ οἵ Ομτῖδῦ, 
πο 15 6ΥεΥ πγοβῦ]ησ 1 15 ΤαΥΟΓΒ ΟΠ 
γοισ Ῥο]ια]ί, (αῦ ο ππαγ βίαπά Ώττα 
ἴῃ ὑπ6 ἴα, Ῥογ{οσί]γ Ιπςίγασῦεά απά 
ΠΥ οοπγίποθά ἴῃ ΘΥΘΙῪ γη] απιᾶ Ριι- 
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)Λσπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ συναιχµάλωτός 

Ῥοβο οἵ ἄοάᾶ. 1 Ῥεαν ἑαςίίπιοπγ {ο {Π9 
οαΓΠΟΒΙΠΟΘΡΕ τυ υΠΙοὮ ἢ Ια οι 8 ΟΥ 
στοὰ απά {π6 Ὀγθίμτθη οἵ Τιδοαΐοοα ἃπα 
πμοβ6 οἵ Ἠϊαγαρο]ϊ. ἀγθθίϊηρ 8150 
το] ]μακο ἴῑο ΤΙιγβίοίαἩΏ, ΠΥ ὙΘΙΥ͂ 
ἆθατ ἔτϊθπα, δ ηα ἔχοι 1) 6 8 8.᾽ 

1ο. ΤὴΘ βαϊαϊαύϊομβ {ο ῬΗί]επιοπ 
α1θ βοπίύ {γοΠΙ Π6 ΒΔ 16 ΡεΓΒΟΠΒ ἃ8 {ο 
{1θ ΟοἱοβδίαΏΒ, ετεερύ {αῦ ἵπ ο 
{ΟΥΠΙΘΥ 6359 {θα πᾶ 16 οὗ «6503 ο αβδύα8 
15 οπη]σεά. 

᾿Αρίσταρχος] {π6 Τμεβεα]οπῖαπ. Ηθ 
μα εἰατίοὰ πι δῦ Ῥατα] οἩ Ἠΐ5 Υογ- 
ασο Γοπι ο εγαβδα]επι {ο Ώοπια, Ρα 
Ῥτοῦαβ!γ Ἰιαά ρατίεὰ {τοπα ἔπο ΑΡροδί]θ 
αὖ Μγτα (866 {Λἱρρίαης Ῥ. 33 54.) 
1Ε κο, ο πιαδύ Ἠανο το]οίπεά Πα 
αὖ Ἠοπιο αὖ ἃ Ἰαΐεγ ἀαῦθ. Όπ 5 
Αγίβίαγομας 566. Γι ἱρρίαπθ Ὁ. 1Ο, 
απᾶ {π6 Ιπυγοάιεδίοηπ {ο ἴο Ερίδί]ες 
{ο να Τ]οββα]οπίαπϐ. ΗΘ ποα]ά ο 
πο]] Κποσ ἴῃ ργουοηβα]ατ Αδία, πῖο 
Ἰο αὰά υἱβίύθα ἴτοπα 01ππθ {ο Ώπιθς 
Αεἴβ ΣΙΧ. 20, ΣΣ. 4, ΣΧ. 2. 

συναιχµάλωτός µου] [ἢ η1επι. 23 
{818 Ἱοποιυταρ]ο {016 15 τι Π 614 ἔτοπα 
Αὐἰβίαυομαβ απ σίτοη {ο Εραρηγαβ, 
1η Ῥοπι. αν. 7 δῦ Γαι]18 ΚΙΠΒΠΙΕΠ, 
Απάτοπηίοις απᾶ ο απίας, αγθ 5ο οα]]εᾶ. 
Οµ {ιο ροββῖΡ]Πγ οὗ 105 το[εντίης {ο ἃ 
ΒΡ γα] οαρίϊνΙγ ος βαρ]εοίίοπ 560 
2 ἱρρίαις Ῥ. 11. 1π ἴανουν οἱ 0118 
ηΠθαΠΙΠ5 15 πΙαΥ Ὦο πτσες, ὑπαῦύ, ὑλοιρ] 
δῦ Ρατ] 48 ἃ ΡΙΙΒΟΠΟΥ πα8 {Τπ]Υ ἃ δέσ- 
µιος, Ἠθ νγὰβ ποῦ βίτΙο]γ ΑΠ αἰχμάλωτος 
έα ΡΤΙΒΟΠΟΥ οὗ πα”; που οου]ἀ Ἠο Ἠαγο 
οα]]εά Ιήπιβο]{ 80, οχεερίύ Ὦ} ἃ οοη/[Ι- 
Βῖοῃ οὗ ὑπ αοὐια] ἃπα πιοαρ]οτίσα]. 
1 οἩ ὑπ οἴμογ Παπά συναιχμάλωτος 
ΥΟΓΕΥΒ {ο α Ρ]γείσα] οαρ{1ν10γ, 16 οαπποῦ 
ΘΆΒΙΥ Ὀ6 οκρ]αίποᾶ Ὁγ απγ Κποπη [αοῦ, 
Το ἱποϊάθηῦ ἴῃ Αοὐβ χὶχ. 29 18 Πατα]γ 
παραααῖθ. Τ]ο τηοϑῦ Ῥγοραβ]θ βο]ιι- 
{ἱοη ποπ] Ὄε, ὑπαὺ 5 γο]αίοῦς ση 
Βύ Ραα] ἵπ Ῥοπιθ θχοϊ θα βυβρίοϊοῃ 
απά Ἰεὰ {ο ἃ επιροτατγ οοηΗπΠεπιεηῦ. 
Αποζμος ροββῖρ]ο Πγροί]ιοθίς 18 ὑπαῦ 
Ἡο γοἱαπίαγηγ βἰαγοὰά ἴῑο ΑΡοβί!θ 5 
οαρΜνΙγ ὈΥ Ητίπςρ τσι Ἠήπι. 

Μάρκος] ἀοιῦί]εβς Φομη Ματ] πο 

Βα Ῥδεπ αξεοσϊαϊοᾶ πο δ Ῥαπὶ ἴπ 
Π5 εατ]αοι παϊβδΙοπατγ Ἰποτῖς; Αοίβ χι], 
25, ΧΥ. 37 50. ΤῊΪΒ οοπιπιοπάα{οτγ 
ποί]οῬ 18 εερεσία]]γ Ἱπίογοβίϊης 85 Ὀ6- 
Ἰησ {ιο ἢγβὺ πιοπ{ίοπ οἵ Ἠϊπι βῖποθ ἴ]ο 
5εραγαὐίοη 50119 Όπε]γθ Τεατα Ῥείοτθ, 
Αί5 χν. 39. ΤΠ 0ο Ιαΐεγ γθεατ5 οἵ ίπο 
Αγροξί]θ 9 Ὦο οεπθἶγεΙψ εβασεά {ο 
πη{αγοιταβρ]θ Ἱπιργεδδίοῃ Ἰε[ο Ὦγ ΙΒ 
θατ]ος ἀαδετίῖοἨ; 2 ΤΙΠΙ.ΙΥ.11 ἔστιν γάρ 
μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 

ΤῊΪΒ πούϊοθ 15 Πκεπή5θ Ἱπιροτίαπέ ἴῃ 
ἴππο οὐδ θυ σθϑρθοίβ. (1) Ματίς αΏρεαβ 
Ἠστθ ἃ8 οοπηπεπάεᾶ {ο 8. οἨιτοὶ οὗ 
Ῥτοσοηδα]ας «4εία, απᾶ Ἰπθεπάϊίπο {ο 
γἱβιὺ 0]λοξθ Ρατ. Τὸ {ο οατοῖιος οὗ 
[815 5816 τεαρίοη Ἡθ 5επ5 α 5α]π{αδίοπ 
η 1 Ῥοεῦ. ντ. 13; απά ἵπ {π|8 ἀῑκίτίοῦ 
αΡρατεΠ{]γ 150 ἢ6 15 {οππᾶά 8ού16 {61 
7οατβ Ἰαΐογ ἴ]αηπ {πο Ῥγεδεπύ {4πῃ]ο, 
2 Τ1πι, ἵν. 11. (2) Ματ] 15 πουν τορίᾶ- 
ἵησ αὖ /έ0ηπ6. ἨΙ8δ οοπποχίοη η] ἐῑιο 
ΠΙΘίΤΟΡΟΙ5 αΡΡΕΑΤ5 8150 ἔγοπι 1 Ρεύ. τ. 
13, 1 Βαβυλών ποτ (15 566ΕΠ15 πιοδί 
ῬτοβαβΙα) Ὦο τὶσμ6Ιγ Ἱπίετρτείεά οἵ 
ἨΏοπιο; απά οαγ]γ ὑγαα οι 8ροακς οὗ 
Ἠἱ8 οεΡρο] ἃ5 Πανίπσ Ῥεει πτιέθεη {ου 
ἴἩο Βομιδηβ (γαι. 111. 1. 1; ϱΟΙΠΡ. 
Ῥαρῖας ἴῃ Επκδεῦ. 17. 1. 111, 39). 

ὁ ἀνεψιός) “ἐδ εοιδίπιὸ 118 ἔθττι 
ἀνεψιοί 15 αρρ]εὰ {ο οοπβῖη5 σ6ΓΠΊΔΗ, 
86 ομΙ]άτεηυ μύθου οὗ ὅπο Ῥτού]ιθγβ 
ΟΥ οἵ Όπο ΒΙ8ί6Υ8 ος οἵ ἃ Ὀτοί]μεγ απά 
Βἰδίου, α5 ἰῦ 18 οαγε[α]]γ ἀεβιοᾶ 1π 
Ῥο]]ας ΠΠ, 25. ΤΙΙ5 ντου δα 45 ας 
αὐτανέψιοι ΠΙΘΑΠΒ ΠΟΙΟῚ ΠΟΘ ΠΟΥ 
1685 {απ ἀνεψιοί. ΑΒ. ἃ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΘ 
πο ἢπα ἐξάδελφος, το Ἰούθγον 18 
οοπἀσπιηποάἁ 8ἃ8 ἃ ταἱσατίππι; ΗΥΠ. 
Ρ. 306 (εἆ. Ιμοῦεε]ὸ). Μαηγ Ἱηδίαποος οὗ 
ἀνεψιοί απο {οαπᾶ ἴῃ ἀῑπετεπό απ{]οΓβ 
οὗ γαυϊουβ 4588 (6.5. Ηετοᾶ. τῇ. 5, 82, 
ἷχ. το, ΤΠιασγά. 1. 132, Β]αΐο 6Λαγηα. 
154 Β, ΟΥ̓Κ. 471 Β, Απάοο, ο με. 
6 47, 1δαει5 {ασπ. αγ. ὃ ὃ 84. 
Ῥεπιοβίῃ. 6. Μασαγέ, ὃ 24, 27, οἵο., 
Ῥ]οπ. Πα]. 4. 10. Ἱ. 7ο, ῬΙαὺ. Γή. Τ165. 
7, Επί, 6αε». 1, Στ. γι, 13, 11η 
ΛίαΙ. ΛΙογί. χχῖχ. 1, Ἡεσοβὶρρ. ἵπ 
Ἐπςοῦ. 17. Εἰ ἵν. 22), Ἠετο ιο το]ᾶ- 
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μου, καὶ Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς 

ἐϊοηϑηΐρ 18 αἰ γθοῦ Υ ἀεβηοᾶ ος ΙΓ ΔΑΥ͂ 
ΊςποινΏ, ἃπα {λογο 15 πο Ὑαγοτίης ἃ8 {ο 
Όιο πιεαπίπς. ΤῊΪΒ 5οπ5ο 4150 16 Ίνας ἴῃ 
Όιο Ἱχσ, Ναπι. χαχγΙ. 11. [ἢ ΥοΥΥ ]αΐο 
πηἸέοι5 Ἰοπογον (6.5. 1ο. Μα]α]αβ 
6ιγοπ. χυϊϊ. Ρ. 424, 1ο. Ὦαπιαδο. σα. 
Ουοηϑί. Οαὖ. 12, τι. ρ.621; Ὀαί τη ΤΠοοάξ. 
1. Δ. ν. 39, πηῖο 15. αἶκο αποἰοά Ὦ} 
Ἡ. Α. Βορ]οσίος 6γ. επ. 8. Υ. Του 
{18 πποαπίπσ, ὅπ ἰοχῦ ἶς ἀοαρί[α]) 
ιο ποτά 90Π165 {ο 6 804 [Ὁ ἃ 
πΘΡΗΘΥΥ, ῬΙΌΡΘΙΪΥ ἀδελφιδοῦς; απά 
{ο 8 Ἰαΐογ 5ο ἴλο τοπάστίης οὗ 
οἷν Επο]ϊεῖι γουρίοπς πιαδύ Ὄο ἰγασσά. 
Το (οΓπ]αἨ ἐγαηβ]αθίοης 4150 (11ου 
απά ιο ΖΗτΙο]ι) πᾶν ΄Νεβο Τ]ιο 
οατΠο5ῦ οἵ ὑπ6 αποϊεπῦ ΥΕΥΡΙΟΠΒ (αὐ, 
γτίας, Εσγρίϊαν) κ6οτη 811 6ο {γαηβ]αίο 
16 ΘΟΥΤΘΟΌΥ ; ποῦ 80 ἴῃ 6ΥΕΙΥ 6356 ἃΡ- 
Ρατοαπ/{]γ {16 Ἰαΐον. ΤΊ ΘΥΘ 18 πΟ ΤΘΔΡΟΠ 
{ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ δύ Ῥαα] σου οΥ 
οουἹα Ἠανο αβοά 16 ἴῃ ΔΠΥ͂ οὔμετ ὑπ 
105 Ῥτοροτ Βθη86. δὲ ΜαυκΒ το]αζίοη- 
ΒΙΗρ τι Ῥαγπαβας Ἠιαγ Ἠαγο Ώουπ 
(μνοισ]ι 5 πιοί]ας ΜαΥ, γιο 15 Πιθή- 
ὑίοποά Αος κ. 12. Το Ἱποϊάοπίαὶ 
πούϊοθ Ἰοθγο οχρ]αῖης γι Ῥατπαβας 
βλοι]ά Ἠαγο ἴακεη ἃ οτο {αγοιταβ]ο 
γον οἵ Μίαν ΚΒ ἀε[εοίῖοη ναι δῦ 
Ῥαυ], Λοίβ αν. 37---39. Τι ποίῖοθΒ ἵπ 
{818 ραδβασο απά 1π 2 Τϊπι. ἵν. 11 ΒΗΟΥΓ 
ὑμαῦ Ματς αά τεοοτετεά {ιο Αρο- 
5.165 σοοᾶ ορϊπῖοη. ΤΠ6 βύπαϊοιιβ Υο- 
οοιηπιεηάαὔ]οι. οἵ δὲ Ματς ἴῃ Ρο] 
Ῥαβδασες Ιπάϊσαίον ἃ ἀεδῖτο {ο οΠασο 
ιο απ/αγοιταρ]ο Ἱπρτθββίοη οἵ ιο 
ραξῦ. 
Το παπιο οὗ Ματ]ς ο6οιΥβ ἵῃ ᾖνο 

ἀϊβογεπί τοε]αδίοπβ, α5 (1) Τηο εαγ]γ 
ἀἰδεῖρις, «ο]π Ματς, Αοὐβ χΙ. 12, 25, 
Χγ. 30; (2) ΤῊ Ἰαΐου οοπιραπίοη οὗ δύ 
Ῥαπ], Ἠθτο απᾶ Ῥμῆεπι, 24, 2 ΤΊηι. ἵν. 
11; (3) Ἔμα οοπιραπίοη πα Βοπ) οὗ 
δὺ Ῥοίοτ, 1 Ῥεῦ. ν. 13: (4) Το εναή- 
σα δῦ ; (5) Το Ἠϊβμορ οἵ Αἰοχαπάτία, 
Οαὖ οἵ ποβο πούϊοθϑ Β0Π16 ἩΥΊ{6Υ5 σοῦ 
ἴμτοο ΟΥ̓ 6Υοη Το αἰδύϊποῦ ΡεγβοΠΒ 
(566 ο ποῦο οἵ Οοὐε[εν οη 4βΡοβί. 
6υπεί. Π. 57). Ἓνεπ Τ]επποπί (2/σ6η0. 
2εοΙ. τι. Ῥ. δ9 56.) 503 56.) ΔΒΒΆΠΙΘΒ Όππο 
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Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε 

Μαγ]κ5, βαρροβίηπσ (1) (2) {ο τείεν {ο 
0Π6 Ρ6ΙΒΟΗ, απά (3) (4) (5) {ο αποί]ον. 
Ἠ18 πιαῖη ΤΘΑΞΟΠ 15 ὑπαῦ Ἱιο οπηποῦ 
γοοοποῖ]θ {ιο πούϊοοβ οἵ {πο Βγδί ψ 
{86 ἰγχααϊδίοη (Έπςεῦ. 17. ἤ. Π. 15, 16) 
υμαῦ δὺ Ματίς ιο εγαπρο]δὺ αοοοη]- 
Ῥδηϊοα δύ Ῥεΐεγ {ο Ἠοπιθ ἴῃ Α.Ρ. 43, 
λανίης Ηταῦ Ῥγεασ]μαά ἴο οβρα] ἵπ 
Α]οχαπάτία (ρ. 515). Το πιοβῦ ΡοΓ5ΟΠΒ 
Ί1ο’θγον 0 οατ]γ ἀαίο οἵ δύ Ρείει”5 
γ]βς ἴο ΈἩοπιο 001} αρρααγ απ]ίο Ιτ- 
τοροποῖ]αθ]θ πγπγῖθ {πο πούϊοθβ ἴῃ ἴο 
ΑΡροβίοῇο Ὑτίβησα, απᾶ ὑπουθίουο 
γη θ ποπ Τή]οπιοπί 5 αγσαπιοπί γν]]] 
6ΑΥΥΥ πο Ἱποϊἰσηί. Βαὺ ἴῃ {αοῦ Επδο- 
Ρΐα5 4068 ποὺ βαγ, οἴθμετ ἐπαῦ δύ Ματ]ς 
ποὺ οί δῦ Ῥεΐαιν {ο Ἡοπ1θ, οὐ (μα 
Ἡο Ἰαά Ῥγεασ]μεά ἴῃ ΑΙοχαπάτία θ6/0γο 
Ομ. ΤῊ Βοτϊιρίατα] ποίίοθβ βασσοςέ 
ὑμαῦ {Π6 6απιο Ματ]ς 15 Ἱπίεπά θα ἴῃ αἲἱ 
Όλο οςσπΙΤ6ΠΟΘΡ οἵ ἴ]ιο παππθ, {ΟΥ {Π6Υ 
απο εοηπεοίεά {οδείῦπετ Ὦγ Ρεγδοπαἱ 
Ηπ]κα (Ῥεὔος, Ῥαπ1, Βαγπαβαβ); απά {ο 
οαγἡθβῦ {ογπιβ οἵ ὑγδαϊύοι Πκοιγίδο 
Ἰα θην ἔ]λετῃ. 

Βαρνάβα] Οπ ἴπο «αἰδούοπείθ ἔοπο 
οἳ δύ Ῥδυ]}5 Ἰαησαασο, ΨΠΘΠΘΥΟΥ Π6 
ΏΙΘΗ{ΙΟΠ5 Βαπαβαβ α[ἴογ {ο οο]]]- 
ΒΙΟ αἲ ΑπόΙοςςι (αἱ. 11. 11 54.) απᾶ 
ὑπ 5οραταθίοη οἱ ΠΙΙΡΡΙΟΠΑΥΥ ΒΡΠΘΙΘΒ 
(ΔοίΒ χγ. 39), 5866 {π6 ποίε οἩὗ. (πα. Π]. 
13. [10 Ἰαβ Όδεειπ Ἱπίοιγοά {οπι {ο 
Υ6{6Υ6Π6Θ ΘΓ, ὑπαὖ ΙπαβΠΙΙΕΙ ἃ5 Ματ]ς 
ας το]οῖπαά δῦ Ραα], Βατπαθας πιαδῦ 
Ἰανο ἁἀῑεά Ῥείοτο {Π|8 ερίβο τὰ 
νη]ζον (αΌοαῦ Α.Ρ. 63); αιιά ὑμ18 Ἠαβ 
Ῥεεημ αδεά αξ απ ατσιπποπύ ἃραϊηδῦ 
Όιο ϱαπιἵποπαβς Οἵ ὑπο Ιουν Ῥοαι- 
Ίπσ 8 πηι (Η ἴθι ϑδοημάβομυ. ἆ. 
«4γοδί. Βαγηαῦ. Ῥ. 29 84.); Ῥαΐ {Π15 
αιδιπηεπύ 18. βοπιαν]λαῦ Ῥτοσαγίοις. 
Έτοπῃ 1 (91. ἱχ. 6 πο Δ. Ιπίου (λα 
Ἡο πας 501} Ἠνίηςσ, Α.Γ. 57. ΊΤ]ο 
ποῦΙςθς Ὀθδαπίης οἩἳ. ιο Ὀϊοσγαρηγ οἵ 
ΈΒαΥΠΑΡΑΣ αγθ οο]]εείθᾶ απά αἰβοιββοα 
Ὦγ Ηεἴεῖο, Ρ. 1 8α. 

ἐλάβετε ἐντολάς] Τ]ι6βο Ιπ]αποῦίοηβ 
ηλβῦ Ἠανο Ῥθεπ οοπιππαπϊσαἰεά Ῥτο- 
ΥἹΟΌΒΙΥ εἶπεν ὮΥ Ιείίον οὐ ὮΥ ποτά οὗ 
πιο: {ου Ὁ οπηποῦ Ὦο ἃ απιοδθῖοι 
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’ Α ”/ ΄σ 

ἐντολάς, Ἐάν ἔλθη πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, "καὶ 
- / - ᾽ - 

Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς" 
τ / πε 1 Ξ κα, 

οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες 

Ἰεγο οὗ απ ερδίο]ατγ δογίϑὺύ. Τῃο 
παίαγα] 1Πίεγεπςθ 18, ὑ]λαῦ {ΠΟΥ πετθ 
εεπύ Ὦγ δῦ Ρατ] Πήπηξε][, απά ποὺ Ὦγ 
αΏΥ ΟΠ6 6186, 6.5. Ὁγ δῦ Ρεΐεχ ος δύ 
ἨῬαγπαβαξ, 48 80:16 Ἰανθο βισροβίθα, 
ΤΠι5 {86 πούϊοθ ῬοϊπίΒ 6ο εατ]6Υ 6ΟΠΙ- 
πΙΠΠΙΟα{ΙΟΠ5 Ὀείγγεεη {ιο Αγροδί]ο απά 
6ο1οβεε». 

Βυὺῦ π]αῦ πας ὑμῖν ἔεποατξ 16 
βοθπι5 Ὀοδύ {ο βιρροβθ ας {Π18 18 
ρίνοη ἵπ ὑπο ποχύ «Ἰαιξοθ ἐὰν ἔλθη 
κ.τ.λ. ΒΥ απ αὈταρυ «Ἠαηπσθ {ο ιο 
ογαίἶο γεεία ια Ἱπ]αποίίοη 15 ταρεαῦ- 
οἆ 48 16 πας ἀε]μγετεᾶ; οοπρ. ΕΒ. 
ον (οἷν). 15 ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βα- 
σιλεῖς Μὴ ἅψησθε κ.τ.λ. ΑἸΔΟΙ͂ τοβ8 
ἰση]γίης ο εοπππαπᾶ, «παχσε, οὔο.; 
Όιογο 15 ἃ ἰεπάσπογ {ο ῥαςς {Τοπ ιο 
ουΜατο {ο {μ6 ἀῑτεςί; ο.σ. ΚΘ ν. 14, 
Αοίβ 1. 4, κχΙΠ. 22. Το τεαάϊῖησ δέ- 
ξασθαι 51γεβ ὕπ6 τὶσ]έ 8εηςο, Ὀαῦ 8η 
Ἠαχά]γ Ὄο οοιταοοῦ. ΙΕ {118 οοηδίσας- 
6Ἴοη ὍΘ ποὺ αοοερθεᾶ, 16 15 γαῖπ ἵο 
εροοι]αίο ν]αῦ ΤΥ Ἠατο Όθοι ἴμο 
ἴεποιχ οἱ {π᾿ Ππ]πποθίοη. 

11. καὶ Ἰησοῦς) Ἠο [15 ποὺ ΤΊει- 
ἰϊομθα εἰδαμ]μεγο. Ένει ἴῃ ιο Ἐρὶ- 
8016 ἰο ΡΗΙ]επιοη 15 παπ1ο 15. οἰηἱὑθα. 
Έτοβαβ]γ Ίο Ίαν πού ἃ μιὰη ΟΕ ΑΠΥ 
Ῥτοπιίποπος ἴῃ πο Οµάτο, θα Πὶ8 
Ρογβοπαὶ ἀεγοίύῖοη ἴο ἴλο Αροεί]ο 
Ῥτοπιρύεᾶ Οῖ5 Ποπουγαδ]ο ππθη{Ιοη, 
Βου ἴμθ βίουγ π]ο] πηα]κα8 ἴῃ} 19 ΟΡ 
οἵ Εἰεπί]λετορο]ϊ ἵπ Ῥα]ακίῖπα, 568 1,6 
Φυΐθη Ογἱσπς Οὐ ιγ δέ. ΤΠ. ρ. 633. 

Ἰοῦστος) Α ϱΟΠΙΠΙΟΠ ΠΕΠῚΘ ΟΥ ΒΙΙ- 
ΠΦΠΙΘ οἵ 9618 απά Ῥτοδε]γίας, ἀεποί- 
ης ορεᾶίοποθ απᾶ ἀαεγνοίίοῃ {ο ἴἶιο 
Ίαν. Τῦ 15 αρρ]ιεὰ {ο ὕνγο Ῥθυδοπ5 ἴῃ 
πο Νειπ Τοδίαπιοηέ, Ὀδβίάςε» {Π15 ὦἆ6ο- 
5808; (1) φοβορῖ Ῥαγδαβζας, Αοΐς 1. 23; 
(2) Α Ῥτοβο]γίο αὖ Οοπί], Αοὐβ συ, 
7. Τὸ οεσοιγΒ ύφος ἴῃ {Π6 Ι5δέ οἳ ΘΑ] 
1επῖδι Ολμτίκίαπ. Ῥ]απορς οὗ ἆᾳογαξα- 
Ίθπ1, ἵπ Ἐπβου. 17. 1. 1} ας, ἵν. 5. [1 
γγὰ5 Ῥοχπο ΕΥ̓͂ ἃ ον οἵ Τίρογίας πο 
Ἡποῦο ὑπΠ6 ἨΙδίοιγ οὗ πο ζοπ]ςα παν 

(4 οβερΙι. Γέ. δὲ ο, 65), απᾶ ὮΥ ἃ 50Π 
οἵ {Π6 Μϊξέοτίαη κ οβορΏας Ππιδε]ξ (10. 
δ 1). 16 οσσαχ5 ἵπ {Π6 ταὈβίπ]σα] ντζ- 

ἵπρϑ (δ ΟΥ̓", Βομδξίσεη ο 
ΑΒ Ἱ, 23, Ζιῃ «Γιάεηπαηισ. Ῥ. 20), 
απᾶ ἴῃ πιοπαπησπία] Ἰπβεγιράίοης 1γοπι 
1ος] ορπιθίετίθ5 ἴῃ τατίοΆβ ῬΡ]ασθΒ 
(Βοθσξκ] 6. 7. πο. 99022, 9925: /96υιιθ 
γελέοἴοφίφιο 1δ6ο, τι. Ρ. 345; (αι- 
ταςσοὶ Ιἱεεογίασίοπῖ «4γολιοοζοφίσᾖιθ τι. 
Ῥ. 192). Νο 4150 {89 οοιγεεροπάἶης 
{επια]ο παπηο ο αξία (ατγασοὶ ᾖ.ο. Ῥ. 
159). [π επι. ΠΠοπα. Π. 19, 111. 73, ἵν. 
1, ΧΙΠ. 7, {πΠ6 Ἀγτορμαηπϊῖσίαπ ΝΟΤΗ 
οὗ {ιο (οβρο]8β 18 παπιεά Ἰοῦστα, 
ἀοπδί]αβς Ώοδοααςο 8806 {5 τερτεδουίεά 
ἴῃ 015 ο αάαἷχίπς ΥΟΙΗΔΠΕΘ 35 ἃ ΡΥ056- 
Ἰγίθβ8 (προσήλυτος χἰΠ. 7) νο βἰτοῦ]Υ 
οὔὈδοιγος ὑπ Μοβαῖο ογάἵπαπςοθΒ (τὴν 
νόμιμον ἀναδεξαμένη πολιτείαν 1]. 20), 
απά 18. οοπύγαβίθα τι ὑμ6 Ποαίπεῃ 
“ἄορβ᾽ (τὰ ἔθνη ἐοικότα κυσίν Ἡ. 19) 
Νο ἀἰδτεσαγά {οπι. ΤΠ ΒΟΠ1Θ 635658 
1 αδίας πι]σ]ιό Ὃο ὑῃ6 οπ]γ παπηο οὗ ιο 
ΡΘΙΒΟΗ, 45 ἃ [αἰΐπ τοπάστῖπσ οὐ ο 
Ἠορταυ Ζαάοϊς; π]ή]ο ἴῃ ο{Π6ΙΒ, 48 
ΠΘΥΘ απ ἴῃ Αοἲς 1.23, 1ὖ 15 ἃ ΞΙΓΠ8ΠΙΟ. 
15 ἄγεσ]ς αφπἱγα]απέ, ὁ δίκαιος, 15 ἴἶιο 
γοοοσπ]ςοᾷ αρ]{]ιεί οὗ 7 αππθς {πο Του 
Ὀγοί]ογ: 560 «αἰαίίαπιδ, Ῥ. 348. 

οἱ ὄντες κ.τ.λ.] 1.6. ΄ οοπγεγίς {οπι 
Γαάαϊρπι ” (566. ιο ποίθ «αι. 11. 12), 
ΟΥ̓ Ρογβαρ “Ῥε]οησίπς {ο πο ΟΙ- 
οππιοϊκίοη»ς Ὀαὺ ἴῃ 5 αὐ ο,δο 
περιτομῆς, ἴλλοις] γιοι ῦ {Π|6 αγί]ο]ο, 
πηιδῦ Ὀ6 αδοά ἴῃ ἃ οοπογείο 560858, 

Ί]κο τῆς περιτομῆς, Του /ἴπο «ᾖοπς. 
Οὐ Ματίς απᾶά οἵ Ζεδα5 ο {αοῦ 18 
Ρ]αΐπ Ετοπα ὑπαῖγ παπηο ος λμαίν οοἩ- 
ποχῖοης. ΟΕ Αγίκίατεμς πο οοπ]ά ποῦ 
Ἠανο Ἰπ[οιγοᾶ ἃ ον 8} ογἱσίη, 1πᾷ6- 
Ῥεπάοπί]γ οἵ ἐς ἀῑτοεῦ »ἰαζεπιεπί, 

μόνοι] 1.6. οἳ ἴἶιο ΔΘ νῖβ Οµτ]κίαπβς 
ἴῃ Ἠοπιο. Οἱ ἐπὶ απασοπίδια οὗ ἐπ 
εοπνογίς {οπι ὑπ6 ΟΙγοιπησϊδίοη 1π {ο 
πιθἰγορο]15, 56ο Λἱρρίαπα Ῥ. τό 8α. 
Τ]ιο που 8 Ποπ/οΥοΥ πιαδύ ποῦ ὃς ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 



ΠΥ 12] 

ἐγενήθησαν μοι παρηγορία. 
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ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρας 

ὁ ἐξ ὑμών, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζό- 
ς λ τσ - ΄ ε/ ΄σ 

μενος ὑπερ ὑμών ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέ- 

Ῥγοββοᾶ, ἃ5 1 αββο]αίοΙγ πο ουδ] 
Οµπίβάαπ Ῥορίάς» λα τοπιαίπας {γ]οπς- 
1; αγ π]] οπΙψ ἵπιρ]γ ὑμαῦ απιοπς 
{ο ΠΊΟΙΘ Ῥγοπαπθοηῦ ΙΠΙΘΙΙΡ6Ι5 οἵ 
{πο Ῥοάγ {με ΑΡοβί]ο ο.η ΟΠΙ7 παπηθ 
ἔμαςο {τε ἃ8 βυθαϊαβῦ ἴῃ ὑμὶν αἰ]ο- 
ϱΊαποο: ΘΟ. ΕΙ]. 11. 20 οὐδένα ἔχω 
ἰσόψυχον ... πάντες γὰρ κ.τ.λ. (σι 
Όλο ποίθ). 

τὴν βασιλείαν κ.τ.λ.] 9εο ἴμο ποΐθ 0η 
1 το, 

οἵτινες κ.τ.λ.] «πιο τ0]ιοπι 1 7οιπώ 
εἰο”; «οπΙρ. Αοίβ Χαν]. 15 οὓς ἰδὼν 
ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ ἔλαβεν 
θάρσος, απᾶ 860 /Πἱμρίαπιδ ϱ. 17. 
Έου οἵτινες, ποῦ βροοΠγίπσ ο 1π61- 
γὶάπα]ς, Ῥαῦ το[εττίης ὑπθ {ο {Π6]Σ 
ΟΙ 55 ελαταςίεγ]βϐῖς5, 566 ὑπ 6. ποίοξ 0Ἠ 
(6ᾳα]. 1γ. 24. ν. 19, ΡΗΙΙ. 11, 7, ἵν: 3: 

παρηγορία] "εποοιγαΓαηιεπέ “ ο0- 

Γογίὀ ΤΠο ταηςο οἵ πιεαπίης ἴῃ {5 
ΜΟΥ 15 6Υ6Π Υ]ά6Υ ὑπᾶη ἴῃ παραμυ- 
θία ΟΥ παράκλησις (866 [86 ποία ΡΗΙ]. 
1. 1). Τὴ. νοῦ παρηγορεῖν ἀθποίθΒ 
οἰ ΠοΥ (1) {ο ὀχ ῃογῦ, επεοιχασα’ (Η 6- 
χοᾶ. γ. 104, ΑΡΟ]]. ἘἨ]οά. 1. 64); 
(2) “ἴο ἀἰδβυδᾶθ᾽ (Πετοά. ἱχ. κ4, 55); 
(3) “ο αρρεαξδθ; «ααος’ (ΡΙαῦ. Κι. 
ΟΡ. 13, 91. Ῥ. 737 9); οἵ (4) “ἴ0 
οοπβοΙθ, οοπα{ογῦ” (Α6βοµ. ἔγηι, 507). 
Το πονά Ἡούπετου, απά 15. ἀθτιναίας 

παρηγορία, παρηγόρηµα, παρηγορικόε, 
παρηγορητικός, Ν6Υθ τι564 εξροσία]]γ ας 
Ἰηθαἶσα] ἴ6ΓΠ18, ἴῃ ἴμο 86η5ο οἵ ΄αδ- 
βυασίης ΄αΠονίαμπσ”; 6.5. Ἠϊρροσν, 

ΡΡ. 392, 393, 394, 36η ΧΙΥ. Ρ. 335, 
446, ῬΙαῦ. 2707. ϱΡΡ. 43 9, 142; απᾶά 
ΡογΠαβς οπίηςσ {ο 018 11βασο, ὑπ Ιάσα 
οἵ εοπβο]αὔίοπ, οοπα{ογῦ, 15 ο {Π 6 ΠΟ] 
Ργεάοπηϊπαπ6 ἴῃ. ὑ6 ποτα ; 6. 6. Ρ]αῦ, 
20Υ. Ῥ. 56 Α τὰς ἐπὶ τοῖς ἀτυχήμασι 
παρηγορίας, Ῥ. 118 Α τοῖς ἀφαιρουμένοις 
τὰς λύπας διὰ τῆς γενναίας καὶ σεμνῆς 
παρηγορίας, Κ1.. Οἴηι. 4 ἐπὶ παρηγορίᾳ 
τοῦ πένθους. 1π ΓΙαύ. Ζογ. Ῥ. σοο Β 
παρηγορία αηΏᾶ συνηγορία ατθ οοῃύταδῦ- 

Θα, 848 ἰμο τσ απά ἩἹΤοΠΡ Π16- 
Όλοᾶ οἵ ἁἆσαίῖης τ ἢ ο ΒΟΙΥΟΥΥΕ οἱ 
ὑμ6 οχ]]θ; αμ {Π6 {ΟΥΠΙΘΥ 15 βαϊα {ο 
Ῥο ἴλο ρατῦ οἵ πιο παρρησιαζοµένων 
καὶ διδασκόντων ὅτι τὸ λυπεῖσθαι καὶ 
ταπεινοῦν ἑαυτὸν ἐπὶ παντὶ μὲν ἄχρη- 
στόν ἐστι κ.τ.λ. 

12. ᾿Ἐπαφρᾶς] Π15 {αἱ] παπαθ νου] 
νο. Εραριτοαίίι, θὰ Ἰο ἶ5 ανα 
οα]]οά Ὦγ ιο βΙοτίεποά {ουπι Έρα- 
ΡΙΤα5, Δ παἉδί ποῦ Ῥο οοπ{αδοά τι} 
Όλο ΕΗΠρρίαἃ Πραρμγοάϊίας (5οο Α/ζ- 
Γἱρρίαπς Ὁ. 69), γ]ιο αἱδο πας νι δὲ 
Ῥαυι] αὖ οπο ροιϊοά οἵ 15 Εοιπαπ 
οαρίϊνΙ(γ. ΟΕ Εραβῄητας, ἃ5 ἐπ Έναπ- 
σο]15ί οἱ Οο]οββα», απᾶ Ρετ]αρς οἵ {ο 
ποἰσηροισίης {ο1Η5, 566 3ΡΟ78, ΓΡ. 29 

56.) 34 54. 
ὁ ἐξ ὑμῶν] “το Ὀεῖοπ]ε {ο γοιι 

ἔπο]ιο {8 οπιο ΩΓ γοι 1. 6. ἃ παἰϊνο, ΟΥ 
αὖ Ιοαδῦ δὴ Ἱππαβίζαπό, οὗ ΟοΙοββα», 45 
ἴῃ ιο 359 οἳ ΟποβίπΊΙ5 γου. 9: 6ΟΠΙΡ. 
Αοἴς ἵν. 6, χχῖ. δ, Ἠοπι. χν]. 1ο, 11, 
1 ΟὐΥ. χι, τό, ΡΜ. 1ν. 22, εἶο, 

δοῦλος Χ. Ἰ.] ΤῊΝ 61616, ν]]σ]ι {Ππ6 
ΑΡοβί]θ τι868 βοΥογα] 6ἴππος οἵ ΠΙΠΙΞ6ΙΙ, 
16 πο εἰδεγ]εγο οοπ{οττοἆ ἢ ΑΙΥ 
οὐμεγ Ιπαϊνίάπα], οχοορὀ οηςΘ ο0ἩἨ 
ΤΠπιοῦμγ (ΡΜΗ. 1. 1), απ ῬτοβαδΙγ 
ΡοΙπῦβ ο οχοορίϊοπαὶ βετνίοθΒ ἵπ {16 
69159 οὗ ιο ἄοβραὶ οη {Π|6 ρατύ οἵ 
ΕΡαΡΙΥΑΒ, 

ἀγωνιζόμενος) /ογοδίζἴπ”: οοπιρ. 
ΊΟΠ1. ΧΥ. 30 συναγωνίσασθαί μοι ἐν 
ταῖς προσευχαῖς. Ἀ69 4150 {Π6 στοαῦ 
ἀγωνία οἵ ΡΙΑΥΘΥ ἴῃ Ίο αχ. 44. 
Οοπαρ. Φυβύϊη “49οΐ. 11, 13 (ρ. σι 8) 
καὶ εὐχόμενος καὶ παμμάχως ἀγωνιζό- 
μενος. 66 αἱβο 1. 29, 11. 1, ΜΠ ἐ]ιο 
ηοίΘΒ. 

σταθῆτε] “ 5ἰαπα 751, ἆοαλρί]οββ ιο 
οογγοοῦ τεπᾶΙησ Ταῦ ὑπᾶη στῆτε 
π]ΙσἩ ἐπ6 γοσεῖγοᾶ {ἰοχύῦ Ἰαδ; Ο0ΠΙΡ. 
Μαϊ. 11. 9, ΧΧΥΪ. 11, ΨΊθγθ 8180 ἴμο 
τοσοῖγαᾶ θεχί βαυδΜίαίος πο Ἱγθα]ογ 
νοτᾶ. 
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λειοι καὶ πεπληροφορηµένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ 
Θεοῦ. 

πεπληροφορημένοι] “7{᾿}) ρογϑιαά- 
ο. Τ]ο γετΏ πληροφορεῖν Πδ}3 ΒΘνΘΓΔ] 
ΒΕΠ56Β. (1) “ Το 18], ΦΟΘΟΙ ΡΠ 5}; 2 
ΤΊπη. Ίγ. 5 τὴν διακονίαν σου πληρο- 
φόρησον, 7. ΥΕΥ. 17 τὸ κήρυγμα πλη- 
ροφορηθῇ, 6Ίεπι. Εοπι. χῖχ. 24 πεπλη- 
ροφορημένων νῦν ἤδη τριῶν ἡμερῶν. 
50 ῬΥΠΔΡ5 Ἠθγπ]αΒ πι. 2 πληροφο- 
ροῦσι τὸν πλοῦτον αὐτῶν... πληροφο- 
ροῦσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἴλποιςη 16 15 ἃ 
110{16 ΑἸ ΠΟ] {ο ΘΆΥΤΎ ὑπ 84Π16 56 156 
1π{ο {116 Ἰαύου. οἴδιιβθ, ποτ ο ποτὰ 
Β66ΠΙ5 {ο ΒΙΘΉΥ ὙΠῸ {ο πα ϊβίν. 
(2) “Τὸ Ῥοιβιαᾶθ ΕΠ], {ο οοπΥ{ηςθ); 
Ἠοπι. Τν. 21 πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγ- 
γελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι, Χἰν. 
5 ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορείσθω, Ο]6ηῃ. 
Ἠοπῃ. 42 πληροφορηθέντες διὰ τῆς ἆνα- 
στάσεως κ.τ.λ., Ίση. 77αφη. 8 εἰς τὸ 
πληροφορηθῆναι τοὺς ἀπειθοῦντας, ἰδ. τι 
πεπληροφορῆσθαι ἐν τῇ γεννήσει κ.τ.λ., 
μίας, ΙΠΒΟΥ. ἐν τῇ ἀναστάσει αὐτοῦ 
πεπληροφορηµένῃ ἐν παντὶ ἐλέει, ΠΙΑ 
1 πεπληροφορηµένους εἰς τὸν Κύριον 
ἡμῶν, {/αγί. ἀσᾳ. 7 πληροφορῆσαι τοὺς 
ἀσθενεῖς ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς προγεγονόσιν, 
6ἴεπι. Ποηι. ἘΡ. δα 186. το πεπληροφο- 
ρημένος ὅτι ἐκ Θεοῦ δικαίου, ἐφ. χυ]!. 
13, 14, ΧΙΧ. 24 συνετιθέμην ὡς πληρο- 
φορούμενος. ο ὕοο ΙΙΧΧ ΘΟΪΘΆ. ΥΠ]. ΓΙ 
ἐπληροφορήθη καρδία τοῦ ποιῆσαι τὸ 
πονηρόν. (3). Τὸ Π]]᾿ ; Ἠοπῃ. χγ. 13 πλη- 
ροφορήσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς(ἃ ἀοαδίβα] 
γ. 1.) ΟἸθια, ΏοΠι. 54 τίς πεπληροφορημέ- 
νος ἀγάπης ; ΊΤε5ἱ. ο Ῥαΐγ. Όαπ 2 τῇ 
πλεονεξίᾳ ἐπληροφορήθην τῆς ἀναιρέσεως 
αὐτοῦ, ὙΠΙΘΙῸ 16 1ηθαΠ8 41 να β]]οά 
πρ 1.6, «1 πας Γ]ΙΥ Ῥοηί οπρ ἃ 
Β6ΠΒΟ ο]οδοα]γ α]]ιοά ἐο {Π6 Ἰαβ6. Έτοπι 
{18 δοσοιιηῦ 16 υγ] Ῥο βθθὴ ὑπαὺ ἔπογο 
18 ἴθ {ο Ἴδασο οὗ {ιο ποτά πο 
Παββοαέίοη {ου ταπε]αξίης 16 “ ῃχοβῦ 
ΒΌΓΘΙΥ Ῥομεγεά ̓  ἵπ [|Κ6 Ἱ. 1 τῶν 
πεπληροφορημµένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 
απά 16 Αοι]ά ἐἸογείοτο Ῥο τεπάεγοᾶ 
{α]β]σᾶ, αοοοπιρ]δηοεᾶ.  Τ]ο ποτὰ 
ἵ5 αἱηιοβδύ οχο]αδίνεΙγ Ῥίρ]ϊσα] απἀ οο- 
οἰεδίαρί]οα]; απά 16 866ΠΙ8 οἶσαι (ια 
Όλο Ῥαάβδασο ἔτοπὶ Οὐθβίαβ ἴῃ Ῥ]ούίαβ 
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μαρτυρώ γαρ αὐτῷ ὃτι ἔχει πολυν πόνον ὑπὲρ 

(2101. 72) πολλοῖς λόγοις καὶ ὅρκοις 
πληροφορήσαντες Μεγάβυζον Ἱδ ποί 
αυοίορα πὶ σοῦ] δχδοῦπθθδβ ΤΠ 
Ἰβοοῦ, 7γαρός. ὃ ὃ {π6 ποτ 18 ΠΟΥ 
οσριησοαά ΓΓοπι {πε ὑσχῦ οἩ με αι{]ο- 
ΤΙ οἵ {Πο 55. ΕῸΓ {πο βαρείαπίῖνα 
πληροφορία 866 {Πο ποίθ οἨ 1. 2 1βογο. 
Τμ γοαᾶῖησ οὗ ὑῃ6 τεσεῖνεᾶ {οχί στα, 
πεπληρωμένοι, πιαξὺ Ὀ6 τε]εείεά ἃ8 οὗ 
ΤΠ ΘΥΊΟΥ Δα ΠΟΥ. 

ἐν παντὶ κ.τ.λ. “ὅπη, 6Ὁο/ ἐλιῖπῃ 
«οὐἰοα ὃῃ Οοα᾽; οοπαρ.1 ἘῑπσΒ ἴχ. 11. 
5ο {ο Ῥ]ατα] τὰ θελήματα ἵπ Δοίβ 
χΙΠ. 22, ΡΗΘ8. 1]. 3, ἃ πα 5εγετα] ἴπιος 
ἴπ λα σσ. Τ]θ πογᾷς αγθ Ὀοδδῦ ο0Ἡ- 
προίρα ἀἴτθοί]γ τ ἢ πεπληροφορημένοι. 
Τ]ιο Ραββασε» αποίθα ἵπ {ιο Ἰα5ῦ ποίο 
απρ]γ Ππδιαἴο ἐμῖς οοησίγασίίοη. Το 
Ρτεροβῖδίοη πιαγ ἀθποίο (1) Το αροάθ 
οἵ {ο εοπγ]οίίοη, ἃ5 Ἠοπ]. ΧΙΥ. 5 ἐν τῷ 
ἰδίῳ νοΐ; ΟΥ (2) Το ομ]εοῦ οἵ ιο 
οοηγΙοίίοἩῃ, 88 Ιση. {{αρπ. 11 ἐν τῇ 
γεννήσει, )η]αᾶ. 1Π8ογ. ἐν τῇ ἀναστά- 
σει; ΟΥ (3) πο αὔπιοβρμστα, (ο 
βαγτοπλάἶπσς, οἵ πο οοπσΙσΒοῃ, 38 
2Λίαα, ΙΠ8ΟΥ. ἐν παντὶ ἐλέει. ΤΗἱ8 
Ἰαδέ 5αοπ]5 {ο 6 1.8 86Π59 Ἠετο. Το 
ϱΟΠΠΟΧΙΟΠ σταθῆτε...ἐν, ἴποισ]ῃ Ἱοσ]]- 
ηιαίο ἴῃ 1561 (ἨῬοπι. ν. 2, 1 ΟοΥ. χν. 
1), 15 ποῦ {Γιγουιτεᾶ ὮΥ {π0 ογάοι οὗ 
Όλο πγογᾶς Ἠετο. 

13. πολὺν πόνον] ΄ειισι ἐοζ, Ὀοῦ]ι 
Ἱππαγά πα οπὐνατά, (οισ] Ετοπι ὑπ 
οοπποχίοἩ ἴ]ιο {ΟΥΠ16Υ ΠΟΔΙΟΠ ΒΘΘΤΩΒ {ο 
Ῥγεάοπιϊπαία, 38 ἴῃ ἀγῶνα 11. 1; 6ΟΠΙΡ. 
Ῥ]αῦ. Ώ]λαεαγ. Ῥ. 247 Β πόνος τε καὶ 
ἀγὼν ἔσχατος Ψυχῇ πρόκειται. ΟΕ ἴοα 
πο τατίαθίοηπ8 ΠΙΟ ἴΓαΠΒΟΓΙΌΘΥΒ 
Ἰατο Βα βυϊπίοα [ου ὑπ οοτγοςῦ γοδά- 
Ίῃσ ζῆλον ΕΠΙΡΠαΒΙΖΟΣ {Π6 {ογπιογ 1άοα, 
δ: Πα κόπον ἴ]ιθ Ἰαΐΐογ. Τ]ο γιο τουά- 
Ίησ 16 ΠΙΟΥΘ οχργοββῖνο ἔλαπ οἱζμοι. 
Το ποτὰ πόνος Ἡοποθτογ 18 ΥΘΙῪ 
γ4Υ9 ἵπ ο Ναι Τοβίαπιοπ6 (οσσασ- 
τησ οπ]γ Ἐσθν. χυΐ. 10, 11, αχ]. 4, 
Ῥεβ]άςς (18 ραβδασο), απᾶά αβ {16γθ- 
{ογο Παβ]ο {ο Ὀ6 εαπσαᾶ. 

καὶ τῶν κ.τ.λ.] Τ]μο πεϊσπροιυτίης 
οἶδλοβ αγα κοι ἴῃ {ἐλοῖτ σεοσταρηῖσα 



17. 14] ΏΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΒ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡΒ, 239 

« ΄- 4 - 3 ὃν ’ Ἁ - 32 ε / 

νµμων και ΄ὼν εν Λαοδικιᾳ καὶ τῶν εν Ιεραπόλει. 
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ἀσπάζεται υμας ουκας ο ιατρός ο αγαπῄττος» και 

Δημᾶς. 
ογάστ, οοπιπιοποῖης {Ποπ 00108565; 560 
3ῦογο, Ρ. 2. Βραβριτας, ὑπουρὴ ἃ Όο- 
ΙοβρίαἨ, ΠΙΔΥ Ἠαγθ Ῥεοῃ {ιο ουαησο]Ιςί 
οὗ ἴἶιο ὕνγο Ἰαγςεγ οἶδ]ες 4180. 

Λαοδικία] ΤΙ18 {ουπα Ἰαβ8 ποῦ 1ο 5816 
ουευνιο]ηπίπσ Ῥγεροπάσ{απορ οἵ δὰ- 
ὑλοτΙυγ ἴῃ 1085 (Ἀνοιγ Ἠογο πα ἴῃ νν. 
15, 16, 85 ἴῃ 1. 1, θαῦὺ 18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ οοἵ- 
γϑοῦ ἴῃ αἲ] ὑπ6856 ρίαθοβ. [ 15 αιῖζθ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 Ἰοπθδγος, ὑμαῦ ο 54Π16 Ρ6Γ- 
80η γγοιι]ά ταῦθ Λαοδικια Ἀπ Λαοδικεια 
ἹπαΙΠογοη{]γ. Ἔνθ ο ΤΓΟΓΠΙ Λαο- 
δικηα 15 Γουπᾶ ἴῃ Μϊοηπεῦ, Βαρρ]. ΥΠ. 
Ῥ. 5δτ. Αποίμοτ νατίαδίοη 15 υπο 60η- 
ὑγαούϊοῃ οἵ Λαοὸ- ἰπΐο Λαδ-; 6.5. Λα- 
δικηνός, Ὑνλ]οἷι οεσαΥ5 {ο αοΠί]γ Τη (ιο 
οαϊοῦ οἵ Ώἱοσ]εβίαη. 

14. Λουκᾶς] δὲ [π|κθ Ἠαά ἐχαγε]]εά 
πὶ δὲ Τααἱ οἳ Ἠ]8 Ἰαϑῦ 101ΥΠ6Υ {ο 
0 ογβα]οπι (Δοίβ χχὶ. 1 8584). ὨἨο 
Ἰαὰά αἱδο αεοοπιραπ]οᾶ Ἠϊπι ΊΌπο 
Υ6ΦΥΒ Ἰαΐογ ΠΌΤ «9 6γιΙδαΙ6ΠΙ1 {ο Ἠοπιο 
(Αοἱβ ακχν!, 2 84.).» Απά πού αβδαίη, 
Ῥτοῦαβ]γ α{ίεγ αποίΒου Ιπίεγνα] οἵ ὑπγο 
ΥΘΑΥΡ (56ο ϱΛΠἱρρίαπα Ῥ. 31 84.), Ψθ 
Ἠπὰ πι ἴῃ Πο ΑΡοβί]θ5 οοπΙραἩΥ. 
10 15. ποῦ ρτοβαβίο ἐμαῦ Ίο γεπιαίπεα 
σοι δύ Ῥδὰ] ἴῃ υπο ποπ 9 (22)ηζ{- 
{ργρίαπιβ, Ῥ. 35), πια {18 γη] αοσοιπό 
{0Υ Π18 παππθ ποῦ οοσοιιτῖπσ ἴῃ {ο 
Ἠριξε]ο {ο ὑπ ΕΠΙΠρρίαπι. Ἠο νγὰβ 
αὖ Όλο ΑΡροβί]ες εἰάςθ ασαϊῖη ἵῃ 8 
ΒΘΟΟΠΑ οαρθϊνΙΨ (2 Τίπη. 1. 11). 

Ίπςσαβ 15 ἀοιρίεδ α οοπίταςῖοη 
οἵ Ἰµασαπαβ. βΒεγεγα] ΟἹα Παπ Μ55 
νπ]το οιῦ Πο Παπιθ {σας ἴῃ ο 
βαρογβοτ]ρύίοη απά εαρβοτ]ρίῖοἨ {ο {πο 
506], ]αβῦ α5 εἰκον]ετο ΑΡρο]]ος 18 
ντ] νοη ἴῃ [11] Αροοπία. Οπ ιο 
{γοφιεπί οσο"τγεπςσθ οἱ 0Ἠῖ5 απο Ἱμι- 
ερηΏα5 ἴῃ ΙπδοηΙρῦοηβ 8566. Ρήσπι. 
21ΡίἱΦγ. τι. Ὁ. 28 (1874). ΤῊΘ βἹογίοηποᾶ 
ΊοτΏι ποθ ΠΟΥΘΥΘΥ 866Π1Α {ο Ὀ0 
γὰ 76. Ηθ 18 Πούθ αἰβυ πρυ Βηθα. {γοπι 
οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς (εν. 11). ΤΠϊ8 
αἱοπο 18 ἴα} ἰο 5 Ιάσπιβοαίίοτ 
(πιεποποά αξ ἃ ὑγδα τοι ὮΥ Οτίσεπ 

αἴ ἴος.) νι πο Τµιοῖας, δὺ Ῥατ]5 
«ΚΙπαπιαπ” 1.6. ἃ “ον; 8560 λιζρ- 
Ρίαπδ ῬΡ. 17, 171, 173), π]ο ΒΘ} 08 
α Βα! αὐα 0) Γοπι ΟοπΙηίἩ {ο Ῥοπιο 
(οι. χνἰ. 21). [10 15 εαπα11γ {αζα] {ο 
Όιο βοπιογγ]ιαῦ ]αΐογ ὑγα 10 ]λαῦ Ίο 
π98 9Π6 ΟΕ 0Π6 5ονεπίγ (ία. ο. Μ4γ.0. 
δι ἴῃ Οτὶςσ, Ορ. τ. Ρ. δο6, ο. Ώο Ἰα 
Ίο; Βρίρµαν. α6Υ. Π. 11). ΤῊ 1άει- 
{ϊπποαύϊοη γη ποῖα οἵ ΟγΥτεπο (Αοὐβ 
ΧΙ, 13) 158 Ροββίρ]ο Ὀαῦ ποῦ Ῥρτοραβ]ο, 
Τ]οισ]ῃ ιο οχαπηρ]θ οὗ Ῥαύγο τι {ου 
Ταἴτοβαβ (Ἠοπι. χγΙ. 14) 8ου μα ύβιιο 
α οοπίγαςίον 15 ποῦ οπῦ οἵ 6ο α1|68- 
6Ἴοπ, γεῦ ῬτοβαβΙΗΨ απᾶά ἰδβίίπποηγ 
α]]κο ροϊπύ {ο Ἰμισαπτβ, 35 {Πο Ιοηβος 
ΤΟΥ οἵ ὑῃ6 Εἰνϑηρ 1150 5 ΠαΠΠΘ, 

ὁ ἰατρός) Ἰπαϊοαύϊοηβ οἳ πιοάῖσα] 
Κποπ]εάσο Ἠαγο Ῥεεῃ ἐγασσᾶ Ὀοῦμ ἴῃ 
{86 ὑπ|γὰ .οβρε] απ {π {ο Αοἱβ; 560 
οἩη ΠΒ γοϊηῦ Επ Ίογαφε ατιᾷ 
οζριογεο] οὗ δὲ αι Ρ. 6 κα. (64. 2). 
10 Πα Ῥεεη οῬβετνοά 4150, υμαυ δύ 
Το 5 Πγεί αΡρεαγαποθ ἴῃ ΟΟΠΙΡΑΠΥ 
πι δύ Ρατ] (Αοὐβ αγ. 1ο) ΠπΘΑΓΙΥ ΕΥ1- 
εἩγοηῖπθς γη απ αξίαο]ς οἵ ιο Αρο- 
5105. οοπβἑαθίοπα] πιπ]αάγ (αἱ. ἵν. 
13, 14); 80 ὑπαῦ Ἰθ Δ Ἠαγο ]οϊπος 
Ἠϊπα ραγΏ]γ ἴῃ ἃ Ῥγοίαβδίοπα] οαρας1θγ. 
ΤΠί5 οοπ]εσίατο 18 ῬειΠαββ Ῥογπο οὐὖ 
ὮΥ ιο ρογβοπα] Γεε]ῖησ πγ]σ]ι Ὀγοαί]ιος 
ἴῃ {Π6 {οΠονίησ ὁ ἀγαπητός. Ῥιαή 
ὙΠαύθυου Πα ο ἱπουρῃῦ οὗ {π688 
ῬοἱπίΒ, (πετ 18 πο ογοιυπᾶ [Ὁ 416β- 
Φοπῖης {Πο αποἰεπύ Ῥα]]οί[ (τε. 11]. 14. 
1 854.) ἰμαῦ ιο ῬΗγβὶσίαη 15. 4180 ἴ]ιο 
Ῥναησο[είύ, δύ Τα] πιοἰῖνο ἴῃ 5ρ06- 
ο γίησ Ἠϊπι ἃ5 ἴΠο ΡΗγβϊοῖαηπ ΤΠΊαΥ ποῦ 
Ἠανο ῬθεἨ {ο αἰ βυϊηρ 5} ἨΙτα Γγοἵ1 ΑΠΥ 
ούπεν Ῥοεατίης {]ιθ ΒαΠ1ο παπιο, θαὺ {ο 
αιηρ]αδίσο 18. ο ορ]ΙσαίΙοπΒ {ο Ἠἱ8 
πιεά Ίσα] Κποπ]οάσο, Τ]ο παπηο ἴῃ 18 
{ΟΓΠΙ 4968 ποὺ αρΏααχ {ο Πᾶν Ῥουπ 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ. Τ]1ο ἐταδΙθῖοη ἐμαί δῦ Ἰωα]κο 
ναβ ἃ Ῥαϊπύον 15 απῖζο Ἰαΐο (ΝΙοερῃ. 
01. 11. 43. 10 18 ποτ οὗ πούϊοθ 
ὑμαῦ Όιο πο Ἠναηρβοε]Ιβίβ αἴθ ἨΙΘῃ- 
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φᾶν καὶ τήν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 

ὑϊοποα {οσθίΠεγ ἴῃ {μ]5 οοπ{εσέ, ἃ8 8150 
1η Ῥη]]θπι. 24, 2 Τϊπῃ. ἵν. 11. 

ὁ ἀγαπητός " ἐδ δοίουοα οπ6 ποῦ {ο 
Ῥο «ἸοδεΙγ σοππεοζεᾷ γΠ(Ἡ ὁ ἰατρός, {ου 
ὁ ἀγαπητός 15 οοπιρ]θίο ἴῃ 1056} ; «ΟΠΠΡ. 
Ῥπῆαπι. 1, Βοπι. χυἱ. 12 (60ΠΙΡ. ΥΥ. 5, 
ὃ, 9), 3 ύομ.1. Ἐοχ ἴμο {ογπι ϱοπΙρατθ 
86 αχΡργθββίοη ἴῃ ἴμοθ ἀοβροϑὶβ, Μαἰθ. 
ΠΠ, 17, εἴο. ὁ υἱός µου, ὁ ἀγαπητός κ.τ.λ.; 
πηθγο ἃ «οπΙιραγΊΒοη οἱ 18. χΠΠ. 1, 8 
αποίεᾶ ἴῃ Μαὐῦ. κ. 18, 566Π15 {ο ΒΟΥ 
ἴ]ιαί ὁ ἀγαπητός κ.τ.λ. {0ΥΠ15 ἃ ἀῑβέ]πεῦ 
οἸαιβθ {ΟΠ1 ὁ υἱός µου. 

Δημᾶς] Όπ ἐπθ ρτοβαβῖΠίψ ὑπαί 018 
Ῥογδοῦ γγ88 ἃ, ΤΠοββα]οπίαη (2 ΤΊ]. ἵν. 
10) απᾶ ὑπαῦ Π15 παπιθ πας Γεπχείτίαβ, 
566 {ο Ιπίγοάιείίοπ {ο {ιο Ερϊδί]ες {ο 
ἴμο Τ]εαξβα]οπίαΠδ. Ηρ αΡβρθατς 1π 
οἶοβ6 οοπποχίοη {ιοί Τακοῖπ ΕΠΙ]οπῃ. 
24, 39 Ἰειθ. Τη 2 Τΐπι, Ἱν. 10 {πὶ 
οοπᾶάαεῦ 15 Ῥ]ασοά ἴῃ ἀῑτοςυ οοπἰγαςί, 
Δημᾶςμε ἐγκατέλιπεν... Λοῦκας ἐστὶν µό- 
νος μετ᾽ ἐμοῦ. ΤἼΊΘΥΘ 5 ῬΟΥΠΔΡΒ ἃ {0Υ6- 
εΠαάοπίησ οἵ {}|18 εοπίταξύ ἴῃ ὑπ ἸαἩ- 
ριασο ποθ. Υ 116 [π|κθ 15 βου θθα 
γΥ ἢ βροςῖα] ὑθμ θυ! 688 ἃ8 ὁ ἰατρός, ὁ 
ἀγαπητός, 1) 8. Ἀ]ΟΠΘ 18. ἀἰδπιρδοά 
γε ἢ ἃ Ῥαγο πιθηδίοη ἃ πα τι ποιό ΔΗΥ͂ 
ορϊδ]ιείῦ οἵ οοπιπεπάα{1οἨ. 

15-17. “ ἀτεοῦ [Τοπι πιο ἴπο Ῥγθ- 
ἔγοπ γιο αγο ἴῃ Ταοᾶίσεα, οβΏοοΙα]]γ 
ΝΥΠΙΡΙΣΒ, απά ο οἸναγον. ΟΠ. αδ- 
βοπιρ]α5 ἴῃ ἐ]αῖγ Ἰοιδο. Απά ν]ιοη 
05 Ιοέέου Ίιας Ῥεεῃ τους απ1οής τοι, 
{α]κο οαγο ὑπαῦ 16 15 τοιὰἆ 4180 1π {Πο 
Οµαγ6]ι οἵ {Π|6 Ταοᾶίσθαπ5, απᾶ Ῥο 5.16 
ὑμαῦ γο 4150 τοαὰ {πὸ Ιευίεν πο 1 
Ἰαγο βοπῦ {ο Ιμαοᾶῖσσα, ἃ ΠΥΠΙΟΗ το 
η] σοῦ Ποια απ, ἸΜογεοτου ρ]να 
(15 Παοββασο ΓΓοπΙ πιο {ο ΑγτοηρριἝ; 
ΤΆ Ἰοσὰ {ο {π6 πΙΙΠΙΒΜΤΥ ΒΟ ἢ {ποῖ 
μαϑὺ τοοοϊν θα {οι π16 ἴῃ ΟΠ γδῦ, ἀμ 
ἀϊδε]αχσο 16 Γα1]γ απά Γαλα]]γ. 

15. Νυμφᾶν] ΔΦιο οοπίέοχέ Ίου», 
απ Ἱππαδρ]ίαπί οὗ ΠΜαοᾶίσσα. ΤῊΘ ηπαπ]ο 
ἵπ {Ὁ1] που]ά ρτοβαΡΙγ Ῥο Νγπαρ]οςο- 
Γ18, α5 ΑΥὕεΠΙας (116. 11. 12) ἴον Αγίο- 
ωήάοτας, Ζεπας (Τ10. 111. 13) {ου Ζθπο- 

δ σῤ 

τόζαὶ ὅταν 

ἀοτα», ΤΠειᾶας (Αοὐβ τν. 16) {ου Τ1ο- 
οἀογαδ, ΟΙγπιρας (οι. αν, 15) {ος 
Οιψπαρίοᾶογαβ, απᾶ ῬγοβαβΙγψ ἨΠσοτπιαβ 
(Ίνοπα, πνῖ, 14) {ου Ἠεγπιοάογαβ (566 
{λΠἱρρίαπς, Ῥ. 174). Οἴ]ιεγ παΠΙΘΕ Ἰη 
ας οσοιγῖης ἴῃ μα Χαν Τοβαπιοπό 
απά ταοργεβεηίπσ «ἰβογοπυ {ἐογτηῖηα- 
ὑϊοπϑ αγο Απιρίίας (Απιρμαίας, α ο. ζ., 
Απρας (Απραίοτ), Ώεπια5 (Ώο6π]ο- 
ὑγ 18 1), Ώραρητας (Εραρηγοςξαβ), Ἱμα- 
6.5 (ΠἨποαπαβ), Ῥαγπιθηαβ (Ῥαχπῃθ- 
π]ζςβ), Ῥαΐίτοῦας (Ραΐἑτοῦίαβ), Βαβ 
(8γ]γαπαβ), Βίορμαπας (Βέορμαπορ]ιο- 
18), απά Ροτ]ιαρ» ο απίας (ο απίαπας, 
Ῥοπι. αγἰ. 7). Έον ἃ. οοἸ]θσβίοῃ οὗ 
ΠΑΠΊΘΒ η ἢ {15 οοπίγασξίοη, Του πα ἴῃ 
ἀἱβογοπό Ῥ]αςθβ, 566. Οµαπᾶ]εγ ἄγοος 
4οοθπίιαζίοπι ὃ 34; οοπαρ. Ἰοθοσ]ς α- 
ἐλιοί. Ῥ. 5ο5 84. Βοπιο τοπιαχ]καρ]ο 
Ἰηβίαηςος ατθ {οιπᾶ ἴῃ ἔλο Ἱηβοτὶρ- 
Ποηβ; 6.6. ᾿Ασκλᾶς, Δημοσθᾶς, Διομᾶς, 
Ἑρμογᾶς, Νικομᾶς, ᾿Ονησᾶς, Τροφᾶς, 
εἴου 586 65Ρ. Βοοσκ] 6 7. τττ, ΓΡ. 1072, 
1907. Το παπι Νγπιρμοάογας 15 
{ουπά ποῦ πηΐγθα θη νυ ; 6. ». Ἠεγοᾶ. 
Υ]]. 137, Της, 11. 29, ΑὐΠ ΘΗ. 1. Ρ. 19 Ε, 
Υ]. Ρ. 265 ο, Μ|Ιοππηθὺ διρφί. νι. Ρ. 88, 
ῬοδεΚκ] 6 7. πο. 158, οἷο ΤῊΘ οοι- 
ὑγαοίθα ἔρνη Νυμφᾶς ΠΟΥΘΥΘΙ ἰδ ΥθιΥ 
χο, ὑΠοῸΡῊ 16 οσσ15 ἵπ απ Αὐμοπίδῃ 
Ἰηδοπρίίοη, ῬοσσΚκ] Οἱ 1. 269 Νυνφᾶς, 
απά αΡραταπ{]γ 4150 ἴῃ ἃ Βρατίαη, 
ἰδ. 1240 Εὔτυχος Νυνφᾶ. Τὰ Μιανταί, 
ΜΡΧΣΧΣΥ. 6, 15 απ ΙΠΒΟΥΙΡ{ΙΟΠ {ο 0π6 Αι 
ἀφιοζίις ΠΙΡΛάΣ,α ἴσο μηδ, ΤΠ ΘΓΘ 
{ῃ6 ἀαίϊνο 15 Ἀυπιρλαα Οἴμπον 
ΠΦΠΙΘΒ [ΤΌΤ] ΠΙΟ Ἀγιαρμας Πρ 
Ῥο οοπἰτασοίοᾶ αγο Νγπαρμίας, Νγπαρηϊ- 
οἱ5, Ἀγπιρμϊά (ας, Ἀγπιρμοᾶοξας, {πο 
Βτεῦ απά Ἰα5ῦ Ὀσῖης (6 πιοβῦ 6ΟΠΊΠΙΟΙΙ, 

ΤΊ οΒ6, γιο τομά αὐτῆς ἴῃ ἴἶο {ο]- 
Ἰοπίης οαπδο, {ακο 16 α5δ ἃ ποπηαις 
ΏΠ1Θ (Νύμφαν, ποὺ Νυμφᾶν); απᾶ ἴλο 
πα1ο ΝΥΙηΡΙο, Ἀγπιρμα, Άγπιρα, οἱο., 
οοοατς ΓΟΠΙ πιο ὅο πιο ἴῃ Παδίη 
Ἱηδοτ]ρίίοης; 6.5. 6. 7. 7, τι. 1οοο, 
1783, 3763,1Π. 525, Υ. 6ο7, οὔο. Μιτα- 
ου. ΟΜΧΧΙΥ. 1, ΜΟΙΠΣ. 8, ΜΟΟΧΟΥ. Ὁ, 
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ἀναγνωσθη παρ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα και 
« 

ΜΡΧΟΙ.4. Ῥαΐὸ ἃ Ὠονῖο [ογπι οὗ ἴ]ια 
(ντοασὶς παπ1θ Ἠσγο 866115 ἴῃ έ]ιο Πἱσ]ιαδύῦ 
ἄαστοο Ιπιρτοραβ]ο. 

τὴν κατ᾽ οἶκον κ.τ.λ.] Τὴ 8απιο εχκ- 
Ῥγοβδίοη 15 πβεᾶ οὗ Βγΐεοα απᾶά Ααπῑια 
Ῥοῦμ αὖ Ἠοπιθ (Ἠοτα, αν. 5) απά αὖ 
Ἐρ]εβιβ (1 0ογ. ΧΥΪ. 19), απᾶ 8180 οἵ 
ῬμήεπιοἨ, ψ]ιεύ]ου αὖ 09105865 οΥ αὖ 
Ἰαοᾶῖσσθα 15 5οπιονπαῦ αποοτζαϊῖη (ΡΠ]- 
16η. 2); οοἵΏΡ. Δοίβ χΗ. 12 τὴν οἰκίαν τῆς 
Μαρίας...οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι 
καὶ προσευχόμενοι, ἃ 59ο δλιίρρί- 
αΤιβ Ῥ. 56. Ῥετ]αρ βΙπχί]αγ ϱαΐ]ει- 
Ἰησβ ΊΠαΥ 6. Ἱπιρ]εά ὮΥ ο εκργεξ- 
ΒΙΟΠΒ ἵπ ΒΟΉ]. ΧΥΪ. 14, 15 τοὺς σὺν αὐ- 
τοῖς ἀδελφούς, τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας 
ἁγίους (Ῥτοῦρευ Κγολιίσ]ο δοϊρ[ῖο 
Ῥ. 182, 1873). Βεθ 8ἱ5ο 4οἱ. ΙΜαγί. 
ε7ιιδέζη. ὃ 3 (τι. Ρ. 262 ο. Οὐΐο), 6ἴσπο. 
1έέο0γπ. κ. 71 “ΤΉΘΟΡΠΙ]αΒ ... ἀοπαβΒ 
5186 Ιπσεπίαπα Ῥαβί]οαπα οορ]εβίαθο πο- 
1ΠΙΠΘ οοηβθοταγού) (πἨθγο ἴμο Ὑγοτᾶ 
ἐραβῖσα να ῬτοραβΙγ Ιπίτοάπσεά 
ὮΥ ο ἐγαπδ]αίου Βαβπιβ). ΟΕ ιο 
Β4ΠΊΟ Κἰπά πηπδῦ Ίανο Ῥδεπ {ο ΄ οο]]θ- 
βίαπι αποα οϑῦ ἵπ ἆοπιο Βογσίαο Ῥαιι- 
Ἠπας” (46 Ἠοββῖ /έοπια ΙΦοΙί6ΥΥάΤι6ᾶ 1. 
Ῥ. 209); ἴον ἴ]ιο Ο]γ]βύίαπς τοῦθ Πτεῦ 
γεοοσπ]δοᾶ ὮΥ {πο Βοπιαπ ογεγηπιεπῦ 
38 οο]εσία) ος Ῥατία] οἱα0ΏΒ, απά Ῥτο- 
{οσοίαᾶ Ὦγ ες τοοοσπίθίοη ἀοπρί]αξβ 
πε]ά ὑμῖν πιοεῖησς ΟΥ ΥοἱΙρΊοιιϐ ἩΤΟΥ- 
ΒΠ10ρ. ΤΠετο 15 πο οἶ6αΥ οχαπ]ρΙθ οὗ 8 
βεραγαίο Ὀπ]]άϊπς βοῦ αρατί Γου ΟΙτῖβ- 
απ σου ΒΡ τη ιο Ηπαϊζς οὗ {Π6 
οι ϱπαρῖγο Ῥο[ογο {1ο ὑμϊγά οθη- 
{αχγ, Όλοιση αρατυπιοηίς ἴῃ Ργίναίο 
Ἠοπβας τηϊσηῦ Ὦο αροοία]Ιγ ἀογοίεά {ο 
Ὀπίδ Ῥαπροβθ. ΤΗ18, 1 ὑπ] ηῖκ, αΡΡΘαΥΒ 
45 ἃ περαΜῖνο ΓΘ] ΓΓΟΠΙ ἴ]ο ραδβασθΒ 
οο]οοείαᾶ ἴῃ Ῥϊηπσ]μαπι νΙ, 1. 13 δὰ 
Ῥτοββί Ρ. 181 5α. ἢ ἃ αἰ Πυθα νίαυγ. 
Ἠεπεο {πο Ρ]ασςΒ οἵ ΟΠγ]εῖαη ἀββθηι- 
Ῥ]γ ππετθ ποῦ 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οα]]οᾷ ναοί 6111 
ααἰϊΐο Ἰαΐο (Ισπαί. Λζαρπ. 7 1δ ποῦ 
ΥΘα]ΙΥ απ΄ εχοερίθἰοη), θαὺ οἶκοι Θεοῦ, 
οἶκοι ἐκκλησιῶν, οἶκοι εὐκτήριοι, απά {ιο 
Ίο (Εαβες. 3. Ἠ. υἱῖ. 30, τσ. 13, 
Ἱκ. Ὁ; οὔθ.) 

αὐτῶν] ΤΠ ἁλποι]ίγ οἳ {115 τοά- 

οσο, 

ἵησ Ἠαβ 16 {ο {Π6 ὕνγο οοχΥδοῦίοηΒ, αὐ- 
τοῦ απᾶ αὐτῆς, οἵ να] ἴ]ιο ΤΟΥ ΠΟΥ 
αΡΡθαΥΑ ἴῃ ἴμο τορεϊνοά {οχί, απᾶ {νο 
Ἰαΐ0ογ 15 δαρροτίεᾶ Ὦγ οπο ΟΥ {ο νουΥ 
αποϊοπό απἰ]ογ]θβ. ΟΥ̓ ἴμορο α]ίοι- 
παἰῖνο γοαᾶΊπςΒ ἨΟΊΥΟΥΕΥ, αὐτοῦ ἵβ ο0η- 
ἀαπιποά ὮΥγ 105 βἰπιρῃοίῦγ, απά αὐτῆς 
Ἠαβ αγἴδεη [ΓΟΠΙ Πο ΤΟΓΠ Νυμφαν, 
ΒΟ). ΑΥ πια 7αοὶσ ποι]ά Ἰοο]ς Ίκο ἃ 
νΙΟΠΙΩΠ8 ηαΊηθ, απᾶ τοῦ Παν] οαπ Ὦο 
5ο. Ίο βλοι]ά γα {ο ΚΠΟΥ͂ ΠΙΟΓΘ 
οἵ ἴμο οἰτοαπιδίαποθϐ {ο {66] αΠΥ 0η- 
Βάεποο ἵῃπ οχρ]αϊπίηπσ αὐτῶν. Α 8ΙΠ]- 
Ρο εχρ]απαδίοπ 15 ὑπαὺ αὐτῶν ἀεποίθβ 
«Νσπιρμας ἃπα 15 {γίοηςβ, ΡΥ ἃ ἴγαΠΑ- 
1ἱοι. ΠΟ 18. οοππποἩ ἵπ οἰαββίσα] 
ΠΤΙἴΘΥΕ; 6.5. Χοπ. “πα. ΠΠ. 3. 7 προσ- 
ει μὲν (Μιθριδάτης)...πρὸς τοὺς Ἕλλη- 
νας᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο κ.τ.λ., ἵν. 
5. 33 ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον πρὸς Χειρίσοφον, 
κατελάμβανον καὶ ἐκείνους σκηνοῦν- 
τας: 866 4150 Κπποὺ 6γαπιπο. ὃ 371 
(π. Ρ. 77), Βειππατάγ ϑγηΐας ῃϱ. 288. 
ΟΥ Ρογ]ιαβ5 τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφούς 
ΊΊΑΥ τ οι" ποῦ {ο {Π|6 πῃοΙο Ῥοάγ οἵ ιο 
1αοάϊσοθαπ ΟΠατοἩ, Ῥαῦ ο ἃ {απΗΙΥ οὗ 
Οοἱοβείαν ΟΠγΙβήαπ8 οδίαρ]β]ιοά 1π 
Ἰαοᾷΐσαα. Ὁπάςας αΠγ οἰτοιπιδίαποςβ 
{18 ἐκκλησία 15 οΠΙΥ ἃ βθοοοη οἵ ἡ 
Λαοδικέων ἐκκλησία πιοπῦϊοηθᾶ ἴῃ του. 
16. Οπ (πο Δανῃου 165 [ῸΓ ὑῃ 6 νατί- 
ος τοαάἴπσε 566 {ο ἀθίασ]ιεᾶ ποίο. 

16. ἡ ἐπιστολή] “ἐδ {οί{6γ, ΜΟΙ 
Ἰας ποῦ Ῥθυι οεοπο]αάσᾶ, {ος ὕΠ| 680 
βα]αίαίΙοπ8 Ἠατο {ο οἰαγασίογ οὗ ἃ 
Ῥοβύβουιρῦ; «οπ1ρ. ΤΟΠ. Χγι. 22 Τέρ- 
τιος ὃ γράψας τὴν ἐπιστολήν, 2 ΤΗ655. 
ΠΠ]. 14 διὰ τῆς ἐπιστολῆς, 7αγέ. οΐψο. 
20 τὴν ἐπιστολὴν διαπέμψασθε. πο 
οχαπιρ]ας ΠΟΥΘΥΘΥ ἆο ποῦ οοαπίοπαποθ 
ὑπὸ οχρ]απαίίοη Πε] Τ6[6ΥΒ ἔγραψα 
ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἴῃ 1 095. γ. 9 ἴο 
ἴμο ΕἸγϑὺ Ερϊδύ]ο 1056], οεουγτίης (α8 
10 4068) ἵπ Όλο πι]άᾶ]ο οὗ πο Ἰαύίεν 
(οοπαρ. 2 001. ΥΙ. 8). 

ποιήσατε ἵνα] “ 64189 {]ιαί᾽; 50 7 0ΠΠ 
ΧΙ. 37, ΑΡοο, ΧΙ]. 15. Τη ΒΙΟ 03565 
{86 ἵνα 15 ραββῖπςσ αγγαΥ ΓΓΟΠΙ 105 ϱαΓΗ6Υ 
5636 οἵ «ὤοείσ ἴο 105. Ἰαίευ ΒΕΠΒΟΘ 
οὗ γοδιώΐ, Α οοττεδροπάϊΐπςσ οἱαβδίσαὶ 
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ἐν τῆ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῆ, καὶ τὴν ἐκ 
ἐ 
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Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. τ]Καὶ εἴπατε Αρ- 
/ Δ πω] 

χίππω, Έλεπε τήν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, 
« ᾽ ο) -- 

ἵνα αὐτην πληροίς. 

οχΡΙΓΘΒΡΙΟΠ 18 ποιεῖν ὡς ΟΥ̓ ὅπως, 6.6. 
Χεῃ. 6). νἱ. 3. 18. 
Α βίῃ αν «Ἠαχσο 18 ϱἵτεη ἴῃ 1 ΤῊ 688. 

ν.27. Το Ῥτεσαιοι Ίιεγο 15 Ργοῦᾶ- 
ΡΙγ »ασσοσίεά Ὦγ ιο ἀῑδιαδίεία]περδς 
οἵ ο ΑροβίΙε” παγμίης», ΝΕΙσ]ι πιο] ῦ 
1684 {ο ὑπ6 βαρρτεδδίοπ οἵ 6ο Ἰείίον. 

τὴν ἐκ Λαοδικίας] 1.6. ' ιο εθίον οὔ 
αὖ ]μαοᾶίσθα, ίσο γοι Ὑ71}} Ῥτοσατθ 
ἔοηος. ΕῸΣ ὑμῖβ αὐτιάσεά εκργοδ- 
βἰοη ΟΟΠΠΡΩΥΘ [π|Κ6 χἰ. 13 ὁ πατὴρ ὁ 
ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον, ΧΥ]. 26 
(ν. 1.) μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
διαπερῶσιν, ϑιβᾶπῃ. 26 ὡς δὲ ἤκουσαν 
τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς 
οἰκίας, εἰσεπήδησαν κ.τ.λ. ΕῸΓ Ἰηβύμ 068 
οὗ ὑπ15 Ργο]ερίίο ἀ86 οἵ {π6 ρυθροϑβῖ- 
έἶσπ ἐπ Οἰαββίοαὶ νυ ῦθυβ, πηθτο ἰὖ 18 ΘΧ- 
ὈΥΘΙΠΙΘΙΥ «ΟΠΗΠΟΠ, 586 Κἄῑλπεγ 67. 448 
(π. Ρ. 474), 791 ἄν. ὃ 647, Μααν 
ΟὟ. ὃ τοῦ: 6.8. ΡΙαῦ. 4γοῦ. 32 Β τοὺς 
οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας, 
Χοη. 6Ἠγ. ΥΠ. 2. 5 ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ 
τῶν οἰκιῶν, 1990Υ. Ώαπεῃ. ὃ 187 τὴν 
εὐδαιμονίαν τὴν ἐκ τῆς ᾿Ασίας εἰς τὴν 
Ἑὐρώπην διακομίσαιμεν. Ί]ειο ατα 
Ροοἆ Υ685ΟΙΙΒ ἴῸ ο Ῥο]ίο[ ὑπαῦ δύ 
Ῥατ] ποῖ αἰιαάς5 {ο {πο βο-οα]]εά 
Ἡρ]ϊβί]ο {ο ο Ἠρ]αδίαπΠΒ, νυ ΒΟ. νὰ 
ἴῃ {αοῦ ἃ οἴτοπ]αχ Ιαύθον αἀάτεβεαα {ο 
Όιο Ῥγϊποῖρα] οματε]ιος οὗ Ργοσυυηβ]αγ 
Αρα (866 αὔογε, Ρ. 37, απά {ιο ΙΠίΤο- 
ἀποίϊομ {ο {π0 Ἐρϊδί]α {ο ιο Ἐρ]ιο- 
54 5), Τγομίσις γα ορ]ἰσοἀ ο ρα58 
{λτοιςσ] Ταοῖσσα οπ Ἠϊ5 γαγ {ο Οο- 
Ἰοββεθ, πα σοῦ] Ίεατο ἃ οοΡΥ ἴ]ετο, 
Ῥοΐοτο {πο Οο]οββίαπ Ἰθύϊου Ίναβ. ἆθ]]- 
γοταεᾶ. ΕῸΥ οὔιες ορίπΙοης γοδροσίης 
ὑμπ18. “Ἰούθου ἔγοπι Ἰαοᾶῖορα) 89ο ο 
ἀείασ]ιοᾶ ποίο. 

ἵνα καὶ ὑμεῖς κ.τ.λ.] “560 {)αί ψ6 αἴδο 
γεαα. Δί βγεί εἰσηί 16 παϊσέύ 566 ΠῚ 38 
ἔποισἩ {118 ἵνα 4150 6 16 ϱογογπεςά Ὦγ 
ποιήσατε, Ἰ]κο ο {ογπιθυ; Ὀταῦ, ἴπαδ- 
ΙΗΠΟἨ 38 ποιήσατε ΜΟΙ] Ὀ6 5οπιθπ]αῦ 

απ πγαγα ἴῃ {Π15 οοηποαΣίοἩ, 1 15 ΡΟ ΒΔ ΡΒ 
Ῥείέεν 6ο ὑγθαῦ {πο βθοοπα «Ἰα1βο 38 
Ἱπάερεπάσηί απά οἰ]ρίϊσα], (βλέπετε) 
ἵνα κιτ.λ. ΤΠ 15 βυσροβίθα 8180 ὮΥ 
ἴλο Ῥοβίθίοη οὗ τὴν ἐκ Λαοδικίας Ὀ6- 
{0Υθ ἵνα; ΘΟ. 6]. 11. το μόνον τῶν 
πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν (τι [9 
ποΐθ). Ἐ]άρεος Ῥείοχθ ἵνα ἃ1ῖ6 {16- 
ααπεπό; ϱ.6. όομτ Ισ. 3, 2 005. η. 13, 
2 Τ]ιε55. 111. 9, 1 2ο. 11. 19. 
. 17. Καὶ εἴπατε] Πγ ἆοθΒ ποὺ {πο 
ΑΡοβῦ]ο αἀάγορς ἨϊπιδειΕ ἀϊγεοῦ]γ ἴο 
ΑτοζηρριιἙἳ Τῦ παὶσ]έ ο απβπεγοὰ ὑ]αῦ 
Ἰθ ῬτοθαῦΙψ ΟιοασΏπό πο πατηίης 
πγου]ά «ος τ στοαίος οπιρηαδῖ8, 
π]οη ἀε]ινογοᾶ Ὦγ {π6 γοῖοε οἵ ἴλο 
Οµατος.. Ον {Π6 αἰπιρ]εγ εκρ]απα(ίοἩ 
Ρετῃαρε 18, πα Ατοπρριας πγαδ ποῦ 
χοβϊἀοηὲ αὖ ΟοἼοβδα» αὖ αὖ Παοδίσσα: 
ϱοο {πο Ιπίγοάποίίοπ {ο πο Βρὶβί]ο 
{ο ῬΙήσιποῦ. Οἱ 018 πγαγηίης 1056} 
866 8ΡοΥε, Ρ. 42. 

Βλέπε] ΄/,οο (ο, 38 2 1 0Ἠ. ὃ βλέπετε 
ἑαυτοὺς ἵνα μὴ κ.τ.λ. Μοτο οοπΙπΙΟΠΙΥ 
16 Ἰα5 ὑπ δοοιβαύνο οἵ ο (ης {ο 
Ῥο αγοϊἀεᾶ; 56ο ΕΙ]. 1, 2 (πι ιο 
ηοίθ). 

τὴν διακονίαν] ΕΤΟΤΗ ἔ]ιο 5ἴχος5 γγ]λίο]ι 
15 Ἰαϊᾷ αροπ 16, 61ο διακονία Ἰεγο νο] 
866ΠΙ {ο ΤΟΥ, 5 ἴῃ Π6 6486 οἵ Τ1Πιο- 
ὑπ ν οἰὐρα Ὀε]ουν, ὕο 8οΠ16 Ἠίσ]αυ {1Πο- 
Ποπ απ μ6 ἀἴαοοπαίθ ΡΓΟΡΟΣΙΥ 50 
οα]]σᾶ. Ιπ Αοἴβ ΧΙ. 25 6 Β4ΠΙΘ 
Ριγαδο, πληροῦν τὴν διακονίαν, ἵδ αβεᾷ 
οὗ ἃ ἴδπιροτατγ πη]π]κίγαδΙοἩ, 1ο ο0]- 
οσοι απᾶά «οηπΥεγαπςθ οὗ {Π6 α1ΠΙΒ {0Υ 
ἴλο Ῥοος οἵ «εγαδα]οπα (Αοἴς χὶ. 29); 
Ῥαΐ 0ο βοἱοππΙϐγ οἱ πο πατηίηπςσ Ἠθγθ 
Ῥοϊπίβ {ο ἃ σομύϊηποιιβ οίῆσο, ταῦ]θυ 
ὑπ απ Ἱπηπησαίαίθ 5εχνῖοθ. 

παρέλαβες] 1.6, ΡγοβαΡΙΥ παρ᾽ ἐμοῦ. 
ΤῊΘ ποτά βασσο»ί5, (οασ]ι 16 άοθς ποῦ 
πθζθξβατ!]γ ΙΠΙΡΙΣ, ἃ Ἰπεα]αίο ταῦ 
ὑπ ἃ ἀϊτοσῦ τοορρίῖοη: 566 {πο ποίθ 
1. 1. 12. Ατοιρρις τεοεϊνεὰ ἴλο 
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5 Ὁ ἀσπασμὸς τῆ ἐμή χειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ 
“ ͵ 

µου τών δεσμῶν. 

εἼαχσο ἹπιππδοϊαθεΙψ Ώοπι ο Ῥαπ], 
ἐποασἩ α]πιαῦε]γ ἴτοπι ΟΠ γϑῦ. Νοη 
οπΐπα βοαπἶθιν, Ὑπίθ Βεπσε], “ὦ 
οπιύπο (1 0ου. ΧΙ. 23), 564 ὧι Ιλοπιῖ- 
210. 

πληροῖς] “71, 1.6. ΄ ἀἰδελαγφο 
Γι”: εοπιρ. 2 Τϊπι. ἵν. 5 τὴν διακο- 
νίαν σου πληροφόρησον. 

18. “1 αἀά Οι εα]πίαζίοη ὙἹΌΠ ΤΥ 
Οὐ Ἠαπᾶ, βἰσηίης 15 τι ἢ ΤῺΥ Π8ΠΙΘ 
Ῥαπ]. Ῥο τη} οἳ πι Ὀομά5. 
4οἆ8 σγασο ο γη] τοι. 
Ὁ ἀσπασμὸς κ.τ.λ.] ΤῊΘ Ιείζον γαβ 

ενάεπϐΙγ τυ ὮΥ απ απιαπαθηβίΒ 
(αοιαρ. Ἠοπ]. χγΙ. 22). Πο ἤπα] βα]- 
ἰαζοπ αἶοποα, τὶ ο αοοοπιραηγίης 
ΕΘΠἴΘΠΟΘ μνημονεύετε κ.τ.λ., 88 ἴῃ {Π6 
ΑΡΟΒΙΙΕ3 οἵπ Παπάνπίήηςσ,. ΤῊΪΒ 
ΒΘΘΠΙΑ 0 Ίαντο θη {ο ΑΡοβί]ο8 
θεπεγα] ΡΥ δούϊοθ, 6Υ6Π ΠΠθγο Π6 ἆοθβ 
ποῦ οα]] αθεπύίοη {ο Πο ἵπη βἰσπαίιτο, 
Ἱπ 2 ΠΝ 655. 111: 17 βα., 1 0ος, χτὶ, 21, 
α5 Ἰσγο, ἢ6 αἰγθούβ 115 γεαάει»’ πούϊοθ 
ἴο πο Ταοἱ, Ὀὰὺ ἴῃ οἴπεχγ ερἰβί]θ8 Ἰιο 
15 β]οπύ, [ἢ ΒΟΠΙ6Θ 93808 Ἠοιγεγου 116 
ΨγΙ{6Β8 ΠΙΟ 1ΠΟΥΘ ἔ]απ {Π6 βπα] 56η- 
ἴεπορ, ἜΤμαβ {ῃ6 π]οιο Ἰείίεν {ο 
Ῥηί]επιοη 8 αρρατεπΏΙγ ἴῃ Π5 ον 
λαπάνντι]ησ (566 Υ6γ. 19), απᾶ 1π {ιο 
Ἡρίεύ]ο {ο ιο άα]ααπς Ἡο πτίίθς ἃ 
Ίοπςρ ΡατασταρΏ δῦ ιο οἷοβθ (566 {86 
ποῖο οἨ Υἱ. Τ1). 

τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου] ΤῊΘ 8αΠιθ 
ῬΗγαβο ΟΟΟΠΥΒ ἴῃ 2 ΤΉΘ88. 111. 17,1 ΟΟΥ. 
ΧΥΪ. 21. ΒῸΓ {6 οοπδύγιιοῦοη. Ο0ΠΙΡ. 
6. 5. Ρίο /:6/.αἄ σαι. ὃ (π. Ῥ. 554) 
ἐμόν ἐστι τοῦ Μάκρωνος ἔργον Γάϊος, 
απά 5660 Κἴμπεγ ὃ 406 (Π. Ρ. 242), 61 

ὃ 467. 
τῶν δεσμών] ΗΒ Ῥοπάς οδίαὈ]δ]ι 

8 αἀά]δίοπα] οἶαῖπι {ο Ἠθατίηπςσ. ΗΘ 
νο 15 ια Πετῖης [ου ΟἨγ]εέ Ἠαβ ἃ τὶσ]ιῦ 
{ο βρεα]ς οὐ Ῥε]ια][ οἵ ΟἨσῖς, Τ]ο 

Ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

αρροαα] 15 αἴππ]]αγ ἵη Ἠρ]ος. 111. 1 τούτου 
χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ Χ. Ἰ., 
ΨΙΟΙ 18 τοδαηιθά αραἴη (α{ΐογ α Ίοης 
ἀἰσγοβεῖοη) ἴῃ ἵν. 1 παρακαλώ οὖν ὑμᾶς 
ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περι- 
πατῆσαι κ.τ.λ. (6ΟΠΊΡ. Υἱ. 20 ὑπὲρ οὗ 
πρεσβεύω ἐν ἀλύσει). ὅο ἴοο ῬΠ{]οπῃ. 
9 τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος ... δέσμιος 
Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τ]ιθ5δε ῥρ8δδασος 5661} 
{ο Βῃον ὑπαῦ ο αρΏραα] Ἠθγο 15 ποῦ [ὉΓ 
ἨΙπιβα]{, Ὀαὺ ἴον Ἠῖ8 {θασΠησ-- ποῦ {ου 
ΕΥΠΙΡΑΡΗΥ πι Π15. οαΠοτίησς Ῥιαῦ {ου 
ορεάΐαποθ {9 {Πο οβρεΙ. Ηΐβ Ῥοπάβ 
θγθ ποῦ 5 ΟΙΤΗ; {Π6Υ 6 16 τὰ δεσμὰ 
τοῦ εὐαγγελίου (Ῥπϊ]επι, 13). [πῃ Ηου. 
ΣΧ, 34 {Π6 τὶσ]ί τοαᾶ]ης 15 ποῦ τοῖς δεσ- 
μοῖς μου, Ὀπὺ τοῖς δεσμίοις συνεπα- 
θήσατε (οοπηΡ. ΧΙ]. 3). Βομηθνῃαῦ 5] π}}- 
Ίαν 18. πο αρΏρθα] ἕο [ηἷβ στίγματα ἴῃ 
6]. τι. 17, " Ποαποαίογί] Ιοῦ πο ΠιαΠ 
ἀοιβ]θ πιθ. 6ο ὕΠ6 ποίες οἨ Ῥ]{]θ], 
19: 15. 
Ἡ χάρις κ.τ.λ.] ΤΠΒ τατγ 5πουῦ ΤΟΥΤῚ 

οἳ ἴμο Βπα] Ὀθηθαϊοῦϊοη αρρθαίβ οΠΙγ 
Ἠοτο απ 1 1 Τήπι. Υἱ. 21, 2 Τ1Πῃ. 1γ. 22. 
Τη ΤΠέ, Π, 15 πάντων 18 Ἰηβετίες, ἀπά 
βο ἵπ ΗΘ}. ΧΙ]. 25. Ίπ ἘΡΙιθβ, γἱ. 24 
Όιο {0η 80 [αΥ Άργθος ἢ {πο οκ- 
ΑΠΙΡΙ6Β αποίσᾶ, {Παί ἡ χάρις 15 πϑοᾶ 
αρβο]αζεΙγ, ποισ] (Πθ οπά 19 Ἰοηπσί]ι- 
εποὰ οαῦ. Τη αἰ] ιο οαγ]ῖεν ερῖςύ]ες ἡ 
χάρις ἰΒ ἀεβποεά ὮΥ πο αἀάκοη οὗ τοῦ 
Κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ [Χριστοῦ]; 1 Τ1658, 
γ. 25, 2 ΤΠ1658. 111, 18, 1 ΟΥ̓. αγ. 23, 
2 Οο0Υ. ΧΙ]. 13, 68]. νἱ. 18, οι. χγΙ. 
20, [24], ΕΠΙ]. ἵν. 22. ΤΠιβ ὑπ6 808ο- 
Ἰαΐθ ἡ χάρις ἴῃ {π6 ἢἤπα] ῬεποςΙσβίοῃ 
1ΙΔΥ 6 {ακεη ἃ8 ἃ ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ ποίθ, 
Α. αἰπ]ατ ΡΠΟΠΟΠΙΟΠΟΠ Ἠαβ Ὄ6εηῃ ἃ]- 
ΤΟΔΟῪ οΏβεγγεᾶ (τῇ ἐκκλησίᾳ, ταῖς ἐκ- 
κλησίαις) ἵπ λε ΟΡΘηΐηρ αἀάγαββθξ: 
860 {Π6 ποῦε 0Ἠ Ἱ. 2. 

16---2 
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Οι 8οππο γατίοι Πεααίπφς ἐπ με Πρίίῖο". 

μπι ΤΙΝ οπθ γοβρεοῦ {πο Ιεξζαυς {ο ἐπ Ἐρ]ιεβίαη5 ἃπα Οο]οβεῖατς Ἰοἱά ἃ απίατιθ 
19016 τουδᾶ- ΡοβΙ6ίοπ απποης ἴ]πα Ερϊδίέ]ες οἵ δὲ Ῥαπ], αξ γοσαγάς {εσίπαΙ οπδίοῖδπι, Που 
σα αἶοπθ Ἠανο Ώθοη οκροβεᾶ, ΟΥ̓ οσροβεά ἴῃ αΠΥ οοπβἰάσγαβἰθ ἀθρτεο, {ο ἔλοβο 

Παγηιοπίζίησ θεπάεποῖθΒ ΙΠ {ΓαΠΒΕΥΙΡΕΤΒ, πΙ6] Ἠαγο Ἰας 5ο στθαί απ Ιπβπεπςθ 

οἩη ἐπο ἰοχύ οὗ {μ6 Ὀγπορίϊο (098Ρε15. 
Ῥτεροή- Τη 5.10} 63565 616 15 βοπιεθίπθς πο ἀἰ[Ποι]ίγ πὶ αδεεγίαἰπῖης {Πο οογτοοί 
ἀεταπί γοπάίησ. ΤΠο Παγπποπ]κξίο παπσο 15 οοιάςιιπεά ΟΥ̓ με τη ]ου οἳ ἴῑοα 
ΘΥΙά6ΠςΘ ρ]ᾷσεῦ απᾶ Ὀοί Δα ΠΟΥ 165; ΟΥ̓ ἴοτο 18 δῦ Ἰθιδὲ ἃ ποαχ]γ ουεη Ῥα]αποο οἵ 
(α) 1οχ ἴπθ ε τῆς πο : 
οογτουί  θχίεγηα] Γοβίππομγ, απά {πὸ βαβρίοίοιιβ λατασίεν οἵ {με τοαάίης 15. ααϊῦθ 
τραάίπς;  βιήΠοίοπύ {ο ἔατη ὕΠ6 βοαἱθ. Τμι5 16 οαηποῦ Περίίαίο {ου ἃ πιοπιοπύ αροιέ 

ΒΟ ἢ τοπάίησΒ 38 1. 14 διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ (γοπι ΕΡ]6β. 1. 7), ος Π1. 16 ψαλ- 
μοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, Δῃ τῷ Κυρίῳ (1ου τῷ Θεῷ) ἵπ {Π0 
ΒΩΠΙΘ ΥοΥ56 (θοῦ ἔγτοπι ΕΡΙΙ6Β. . 19). 

(2) ασαπβῦ Τη οὔ]θγ ΙηδίαποθΒ ασαίπ ἴ]ιοτο οαἩ Ἱαγα]γ 6 απγ ἆοαδρό αΌοαέ ἐπ {οχί, 
116 οοττεοῦ ϱγοΠ ἐπουρῇ ιο γαδὲ Ῥγοροπάθγαπιοϱ οὗ ααθλογέγ 15 ἴπ {αγοαχ οὗ {ο ἸαγΏΙΟ- 
ἘΘΒΒΊΗΡ: πἰβίϊο τοαάῖηπσ; απά ὑπ 86. αγο εδροςία]]γ γα] 0 }]6 Ῥθσβτιδο ῦΠαγ επαῦ]θ τ18 
Ἐχαπηρ]ος. ἴο ὑθϑὺ {ο σου οἵ ους απὐλοτθίθΒ. ΒΊΟΝ. εχαπιρ]ες αγθ : 

11. 6, ΠΠ, 6. Ίο οπηϊρεῖοη οἵ {Πο ποτά ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας ({α]κοτ 
ψοχᾶς ἵπ- {τοπ ΕΗΒ. Υ. ϐ). ΑΡρατοπ{]γ ὑῃ6 οηΙγ οχίαπὺ ΜΒ ἴῃ [αγοιχ ο {16 οπιἱβδῖοι 

βοτ{εᾶ. 15. Β. [χὰ ἢ Ἀομπεγνογ {11εγ ἂν υτἰζθεη ((Ποιρ]ι ὮΥ ὑπ6 Ηταῦ Ἠαιιά). ἵπ Απια]]θυ 
Ἰοίζοι δὰ οχίεπᾶ Ῥογοπά πο Ἠπο (ἢ θοῦ ἄτεεκ απά Παπ), ΘΠ οΘ 
νο πΙαΥ ἰηΐου ὑμαῦ ΠΥ πεγο ποῦ {οππς ἴῃ ἃ 6ΟΡΥ γλίο] πα Ῥε[ογο ὅπ γαη- 
βογΐρογ, ΤΉΘΥ αγο γγαπθίης 4150 ἴῃ ὑπ Τποῦαῖο Ὑογείοη απά ἵπ οπθ ἴουτη οἱ ἐπ 9 
Ἐμλμιορίο (Ῥο]γσ]οίί). ΤΠεγ Ὑγετθ 48ο αὐβεπί [οπι οορίον αδεά Ὦγ Ο01ε- 

πηθπί οἵ Α]Ιοχαπάτία (2αεᾶ. 1, 11, Ῥ. 295, Πες ἨΟΥΥΕΥΟΥ ἴΠεγ απο Ἰωβδετίεά 
ἴῃ ὑπὸ Ῥηϊπίθά {οχίς; δέγοπι. 111. 5, Ῥ. 531), ὮΥ ΟΥρίαη (Μρἱ8ί. ἵν. 27, Ὁ. 645 

1 ΠῊ6 τοί6ΓοΏςσθΒ {ο ἴμθ ραὐτιβύϊο απὸο-ὀ Ὑν]άπςβ ἸὈαῖπσ οοπΙπποηΙγ αἀορίεᾶ, 
{αβοη8 1π ἴμο ΤΟ] ῬαδοβΒ Ἠατο αἱ] 
Ῥθον. γοτῖῃοά. 1 Ἠατθ 8180 οοπβυ θα 
{πο Ἐσυρίϊδη απᾶ ϑγυῖδο Ὑεχείοης ἴῃ 
ΘΥ̓́ΘΟΙΥ 6850, απά [μΠ8 Ατπιοηίπη απᾶ 
Τιαϊίπ ἵπ Βουὴθ 1Π5{8Πς65, Ῥο[οτο σ᾽ νηρ 
[86 τϑδᾶϊηρβ. ΑΦ τερατᾷς {ο μ85, 1 
Ἠατο οοπἰοπἰθᾶ πΙΥΕΕΙΕ σι ἐπ οο]]α- 
6ἶοης 48 δίνῃ ἵπ Ττερε]]ος απά ΤΊΒΟΗ- 
οπᾶοτξ, ποὺ τοτηγίης μετα ππ]ε5ς 1 

Ίιαᾶ 1Θ68ΒΟΠ {ο βιιβρθοῦ 81) 6ΙΤΟΓΣ. 
Πο τραάἴησς οἱ ἴπο Μεπιρμ!Μίο Ὑεγ- 

Εἴοπ 816 ὙΘΙΥ͂ 1ποργτεοῖ]σ βῖγεπ 6Υεη Ὦγ 
ιο ργποῖρα] ϑαϊζουβ, 5αοἩ α5 Τγερε]]ος 
απᾶ Τιδοπεπᾶοτί; {π6 ἰταπε]αίοι οἱ 

ἔποασαΏ Γα]] οὗ 6ΙΤΟΙ5, απᾶ πο αἰἰοπίΙοτ 
Ῥοΐηπσ Ῥαῖᾶ {ο {ο τατίοας τοπᾶίπσς οἵ 
Βορύθ μου 5 ᾖθοσύ. Βοβϑίαθβ [Π6 6ΥΥΟΤΒ 
οογγθοεᾷ 1π πο [ο]οπίηπσ Ῥᾶροβ, 1 
Ἠαπο 8150 οὐ5ειγεᾶ {Πθβδθ Ῥ]ασθΒ π]ετθ 
{86 {οχι οἳ ἴπ5 τοιβίοη 18 1Πο0οί- 
χθοἴ]Υ τοεροτίεά; Ἡ, 7 ἐν αὐτῇ ποῦ 
οἸηϊ θᾶ: 11]. 13 [Π8 βθοοπᾷ ὑμᾶς ποῦ 
οὐ θα : 11. τ7 [89 βἰησα]αχ (ὅ), ποῦ ἴθ 
ρ]ατα] (ἅ); ΠΠ. 4. ὑμῶν, ποὺ ἡμῶν; ΠΠ. 
16 τῷ Θεῷ, ποὺ τῷ Κυρίῳ; 11]. 22 τὸν 
Κύριον, ποὺ τὸν Θεόν; Ἱν. 3 ἀοαθίδι 
π]θίῃηοχ δύ ὅ οἵ δ ὅν; απᾶ ῬτοβαβΙγ 
{λογο 8τθ ΟἱΠ6ΥΑ. 
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ο. Ἠανία]), Ὁ. απ απ]σπούγη ὙχίδοΥ (6 δίπρ. Ο16Υ. 30, ἵπ ΟΥΡΥ. ΟΥ. ΠΠ. Ρ. 21 5), 

ῬΥ ὑπ Αιηργοβίδη ΗΠ]ασγ (αὦ ἰο6.), απᾶ Ὦγ «ογοιαθ (ἨΡ18ή. χίν. 551: Ρ. 32) 

ὕιοιρ] που Γοαπᾶ αρρασοηί]γ ἵπ ἃ}] {116 1ιαὐϊπ ΜΑΡ. 

Π], 21. ἐρεθίζετε ἴδ οπ]γ ἴουπᾶ ἵπ Β Κὶ ἀπᾶ ἴῃ αΐου Ἠαπάς οὔ Ὦ (τ ] ἢ 105 11. αι 

ἐταπβοσὶρὺ Ε) απποης {Π6 ιποῖα] Μ88. Α1] έο οὔθ αποία]5 Τειᾷ παροργίζετε, ἐρεθίζετε. 

πιο] 18 ἑα]κοη ἔτοπι Ἐρ]θβ. τί. 4. ΤΠ {Π|8 οα8ο ΠΟπΕΥΕΥ ἴ]ο τοπάῖπς οἵ Β 15 

εαρροτέοᾶ ὮΥ (1ο στεαῦας πἹΠΙΡοΥ οὗ οαγβΙΥο5, απά 16 αεοοτά(ης]γ Ἠα5 ἃ Ῥ]αςθ 

1π ἔἶιο τοσθίγθᾶ ἐοχί. Το γογβίοΏΒ (80 {4Υ α5 Ὑ78 ΘᾺ) βα{6]Υ Ιπ[6υ ὑμῖν του - 

Ίος) 5ο απιοδῦ θη ΓΘ]. τ Ὁ} ἐλθ τηα]οχ1ϐγ οἵ αποίαΙβ. ΈΤ]ο τας τοπάίπᾳ» οἵ Βστῖαο 

Όιο Ἁγτίαο γογβίοηΏΒ 41ο }πϑῦ ἔ]ιο ΥΘΥΟΥΒΘ οὗ ἴ]οβο αβείσηθὰ [0 ἔμοπι θύῃ ὈΥ το 

ἔ]ιο οιίοί οὐἰ οι! οά1{οΥΒ, Ττορο]]ο ἃπα ΤἱεοποπάοτΕ. ΤἨαβ ἵπ {1ο Ῥοβ]ίο, ΤῸ ΕΥΘΡΣΘΗ βεη{ες. 
{π6 γγοτᾶ αβοᾶ 15 {πο ΑΡ]ιο] οἵ ντ, {86 5816 πιοοά οἱ [Π6 5816 τοτΏ Ροῖης 

επιρ]ογοᾶ {ο ἐγαπε]αίο παροργίζειν, ποῦ οπΙγ ἵη Ῥοπῃ, κ. 19, Ῥαΐ 6ΥΕη ἴῃ 
ἴο Ρατα]]οὶ Ῥαββασο ΕΡίιος. ντ. 4. ΤῊΘ ποτά ἴῃ ὑπο ἰοχὺ οἵ {ο Ἠατοίεα 

18 {πο 58Π16 «ανν 1δι Ῥαὺ ἵπ {πο πιαγρΊη ὑπ6 α]ἐετπαί[ῖνο « αν ἵν δι 

ἴθ σἴνθῃη. Πίο Ἱπίετρτείς ὑΠ15 α5 5αγίπσ ὑπαῦ {Π6 ὑοσχὺ 18 ἐρεθίζετε ἃπὰ [ῃ9 
ΠΙΑΥΡΊΠ παροργίζετε, απᾶ Ὦθ 15 {ο]]οποά ὈΥ Τγοσε]]οβ απᾶ ΤΙΒομοπάοσέ. Βαῦ 
ἴῃ {ΠΒ γουβίοη, ἃ5 ἴῃ ἴἶιο Ῥοβ]]{ο, ὑπ6 {ογΊηοΥ ποτά ὑγαπβ]αῦθβ παροργίζειν ἴῃ 
Ἐοπῃ. χ. 19, ΕΡ]ι6Β. ν]. 4; η ]ο ἵπ ὑπ6 Ῥορ]μίίο ἴλο Ἰαίθοτ πογά 15 αἀορίοά 

{ο τοπᾶου ἐρεθίζειν ἵπ 2 Ο9Υ. Ἱκ. 2 (ιο οπΙγ οἴμεγ Ῥαββᾶςο ἴῃ πο Ν. Τ. 
ΜΠ ΠΟΙ ἐρεθίζειν οοςγβ). Τη ἴπο Ηδιοίθαη οὗ 2 Οογ.1κ. 2 ἃ ἀῑογονί ποτὰ 

{οπι οἴίλογ, ὅλωρδι.», 15 δοᾶ. Τὸ 56ΟΠΙ {οἱογαβΙγ οἶοαγ ἐπογοίογο ὑπαῦ 

παροργίζετε στ του ἴῃ {πο θοχί οἵ ῬοίἩμ Ῥοαβ]ήίο απά Ἠατο]εαπ Ἰστο, μία 

ἐρεθίζετε νχὰϑ ϱΊνοη ἵη ὑπ6 πιαγοῖη οἱ ἴ]ιο Ἰαζδογ. Το Τιαῦϊη ΥαΥβΙΟΠΒ 566 ΠῚ Γαΐ 
31ο {ο Ἠαγο τοαἆ παροργίζετε; ἴον ἴἶιο ΟΙά Τμαξίπ Ίνα αὦ ἵγαπα (ΟΥ̓ ἵπ απο ΥΕΙΡΙΟΠΒ. 
ος αὐ ἐγασιωιζίαπι) Άγουοσαγ6, πα ιο Ὑπ]σαίο αὐ ἱπαίφπαίίοπεπι ργοῦο- 
6αγε Ἠογθ, 8116 ῬοῦἩ Ἰανο αὐ {πγασιωιάίαπι Φγουοσαγο ἴῃ ἨρΙθς. υἱ. 4. 
11ο Μεπιρ]ήξίο {οο Ἠα8 {ο β.πιθ τοπάστίησ Ἕππωπτ ἴῃ Ῥού] Ῥαββασος. ΟἨ 
{πὸ θυ ον ἄτοαοὶς {αμοις ΟἸοπιοπί, Φγο)Π. Ἱν. δ (Ρ. 593), τοβάβ ἐρεθίζετε: 

απᾶ 16 15 {οππά ἴῃ ΟΗτγβοδίοπι Πα 50Π16 Ἰαΐεγ νΥΊ{6ΥΒ. 
Έμθβο οχαπιρ]θ 5ου ΠΟῪ βἰπσα]ατ]γ {γα Β 15 ἔτοπα υΠῖς Ῥαββδίοη {0Υ ἄτοαί 

Πατπποπίσίης, απά ΠΙαΥ 6Υ6Π οιηΏο]άθη 118 {ο Ῥ]ασθ τε]ίαπορ οἩ 105 απιζ]ογ16γ Υα]πο οὗ Β, 
ἴῃ ΘΣ{ΥΕΠΙΘ 03868. 

Έον Ἰπβίωπορ, ἐἶιο ρατα]]οὶ Ῥαβδασες Ἐρ]ιαα. ν. το απά Οο]. 11. τό βίαπα Ῥατα]]ε] 
μας ἴῃ ο τεσαίγαᾶ {οχί : Ρ855866Ρ. 

ἘΡΗΕΡΙΑΝΑΒ. Ο910β5ΙΑΝΒ. 6ο]. Π1. τό, 
λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμ- διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες έαυ- ἘΡΒ-Υ.- το. 

νοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἄδοντες | τοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς 
καὶ ψΨάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν | πνευματικαῖς ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ 

τῷ Κυρίῳ. καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 

Απά ἃ οαττῖες ἴπο Ἠαγπιοπίπίησ {οπάσποΥ 501} Γατάιον ΟΥ̓ Ιπβεγίίης ἐν 
χάριτι Ώεί[ογθ ἄδοντες ἴῃ Ἐρ]ιες. {γοπι {Π|6 ραγα]]ο] ραβρασο. 

1η Β Ό]μαγ αγο τοπἆ ας [ὉΠ ον : 
“ ες - 3 ΄σ - λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυ- 

“ . ο - ν μι Ξ 
ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς ἄδοντες καὶ ψάλ- | τοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις ὡᾠδαῖς πνευμα- 

“ ῃ ο λος - , - ἌΝ - 
λοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. τικαῖς ἐν τῇ χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖς 

, ς - ΄σ “ 

καρδίαις ὑμῶν τῷ Θεῷ. 
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Α]ίετα- Ἠ616 αγο βον6Π ἀἱνεισεποθς {οπι {Π6 τοσθἰγαἁ ἰθχύ. (1) Το Ιπβογίοη οὗ ἐν 
τον ἐπ Ῥείοτο ψαλμοῖς ἴῃ ΕΡΗ68.; (2) Τμο οπαϊββίοι οἵ καί, καί, αἰὐδοῃίπο ψαλμοῖς, 
Βδυσηοη. ὕμνοις, ᾠδαῖς ἵη 60]. ; (3) Το ΟἸΐΒΒΙοη. Οἱ πνευματικαῖς ἴῃ ἘρῃθΒ.; (4) ΤῊΘ 
Ἰίηρ. Ἰηβδογὐίοη οἵ τῇ Ῥείοτο χάριτι ἴῃ Οο1.; (5) ΤῊΘ οπ]δβίοη οἳ ἐν Ῥείοτθ τῇ καρ- 

δίᾳ ἴῃ Ἐρῃες.; (6) Τὴ εαὈβὐαβίοη οἵ ταῖς καρδίαις {ο τῇ καρδίᾳ ἴῃ Οο].: 
(7) Ἔϊο βρε ζπίίοη οὗ τῷ Θεῷ {οχ τῷ Κυρίῳ ἵπ Οο]. 

ΟΕ {Π|686 βθύθῃ ἀΐγεγσεποθβ ἔ]ιο {οπγί]ι αἶοπθ ἀοθξ ποῦ αβεοῦ ἴλο απθβίίοη : 
οὗ 01ο τοπιαϊηίης βῖχ, ἴ]ιο τεαάΊπσς οἵ Β ἴῃ (2), (6), (7) ατα Βαρρογίοᾶ ΡΥ [88 
στοαῦ Ργεροπάσγαπςο οὗ ο Ῥοδύ απ]ιογ]δ68, ἃ Πα αγθ απαιεβΙοπαΡΙγ υἱοῦ. 
Τη (1), (3), (5) Βονγθνϑὺ {]ιο ο.βο βύδπαβ {Πας: 

ἐν ψαλμοῖς. (1) ἐν ψαλμοῖς Β, Ῥ, πι ὑπο ογκίνθς 17, 6733, 73, 116, 118, απᾶ {ο 
1αὔη, ἃ, 6, τα]ς., τι} {Π6 Παπ οοπηπιεηία{οτς ΥΙοξοτίπας, Η]αυγ, 
οπᾶ 6Γοπ1θ. ΟΕ {Π6βδο Ποπετοτ 16 15 οἶεαν ἐμαί {ο Παπ ααί]ο- 
16168 οι Ἠασο Πίο πγεϊσηί ἵπ ΒΙ6Ἠ ἃ 6356, 38 ὕπΠ6 Ῥτεροβίδίοη 
τοῦ Πᾶνα ῬασἨυ Ἰπίγοάιοσᾶ Ὁγ πο ἰταηβ]αίου. ΑΙ] ιο ον 

τοσῖς μΜ58 γη] 5ογογα] ἀγΥοο]ς {αίμεις Ομ ἐν. 
πνευµατι- (3) πνευματικαῖς οἸηἰ θα ἴῃ Β, ἃ, ο. ΟΥ̓ νε Απιιοσίανι ἨΠ]ανγ Τίεεῃε- 
καῖς. ἀοτ[ βαγ8 " Παοῦ. Ἰοοίϊο᾽ ; Ὀαὺ Ὠΐβ οοπιπιεπύ «Τη απὸ οπίπι οδῦ 

βΡΙπΊξ5, 5επαρογ ΒΡ ΓΙ ὑπ ] 1 πιο ῥα αν ̓  86ΟΠΙ5 οργζαΙΠ]γ {ο τοςος- 
ης {1ο ποτ. Τὸ ἈΡΡθδγΒ {ο Ὀ6 Του πᾷ ἵπ ΘΥΘΥῪ οἴμος Δα ΒΟΥΙγ. 

τῇ καρδίᾳ. (5) τῇ καρδίᾳ ΔῈ Β πι ΟΥΐσθη ἵπ ΟΥ̓ μου 5 6αίσπα, Ῥ. 291. 
ἐν τῇ καρδίᾳ Κα Τι, ἃπα (ιο ναδί πια]οτΙϐγ οἳ Ἰαῦθυ Μ58, [Π86 ΑγηιοπίαἩ 

πα Εὐπίορὶο Υ᾽ δυβίομβ, Εαύμα ας (ΤἸΒΟΒΘποΥ ΓΒ. Μ85), Τπθοαογθῦ, 
απᾶ οὐμουβ. ΤῊΘ Ηατείεαπ ϑγγίας ({οχϐ) 185. αποίθα Ὦγ ΤΊΒΟΠΘη- 
ἀ4οτί απά ΤΎΘΡΘΙ]65 ἵπ {ανοασ οὗ ἐν τῇ καρδία, Ὀαὺ 1ὖ 15. 1πι- 
ῬΟΒΒΙΌ]Θ {ο 88. Πούλος ὑΠ|6 ὑγα βιαίου Παά ος δὰ ποῦ {Π6 ϱτθ- 
Ῥοϑβιθομ. 

ἐν ταῖς καρδίαις ΣΑ Ὁ Εὶ ΟΡ, 47, 855 ;{Π6 Οἷά 1Τιαὐῖπ, Ὑαἱραία, Μοπι- 

Ῥπήέίς, Ῥοβηϊῦο Ἁγτίας, απά ἀοὐμῖο Ύ ϑυβίοηβ, ὑορϑῦμθυ τ δ (ο 
πηαγσίη οὗ ὑμ6 ΗΠατοίεαπ ϑγγίαο ; ἴλο Γαύμοις Βαδὶ (Π. ρ.464), 

γοίογίπας (ρτοῦαΡ]γ), Τποοᾶστο οἵ Μορφιθδύία, ο Απιζιομία 
ΗΠαχγ, Ζ619Π16, απά οὔμθυβ, ΟΠΥγβοβίοπη (48 τοδά ἴῃ (πο οχἰδείης 
{οχίβ) παΥθΙ5 Ὀδίνοασι ἐν τῇ καρδίᾳ Απᾶ ἐν ταῖς καρδίαις. Τ]Ι8 
{οτπα οὗ ὑπ τοαᾶἶπσ 15 απ αὐθοπαρί {ο Ὀτίπς ΕΡΙ6Β. ᾿πῦο ἸαΥΠΙΟΠΥ 
γι Οοἱ., δὲ αξ (6) 18. απ αἰζοπιρύ {ο Ὀτῖης ΟὉ]. ΙΠῦο ΤαΓΠΙΟΠΥ 

πλ ἘΡΙι68. 
Τῦ π]] Ὦο 566} ΠΟΥ͂ β]οπάστ]γ Ὦ 1Β εαρροτίεά; απᾶ γοῦ 6 οαη ἨαγᾶΙγ 

τοβῖςῦ ἔλο Ιπιργοβδίον ὑμαῦ 10 Πὰ8 ὑπ τίσέ τεαἶπσ ἴῃ αἰ] {Ἠγος ο.δ68. [π {88 
ΟΠ βίο οὗ πνευματικαῖς ΠΊΟΥΘ 6βρεοΙα]]γ, νἨθγθ ὑπ βαρρογῦ 18 νγθαϊκοβῦ, (1118 
ΙΠΙΡΥΘΑΒΙΟΠ τητιϑῦ, 1 ὑΠΙπ]ς, Ῥο ΥετΥ 5ίτοῦς. 

Έκορ]]οπο  ΤΠί5 ΒΙΡΉΪΥ [αγοιταῦ]θ οδϊπιαίο οἵ Ὦ 18 οι βαγθίπσ-ροϊπό; απά οἩ. {}10 
οὐ Β 6150- π]ιο]ο {6 γη] ο οπ]ιαποεἆ 35 πο Ρτουθεά. ΤΗα5 [ου Ιπβίαποο ἴῃ 1. 22 απά 1]. 2 
Νο. γρ 581] ἢπα {Ππ|5 15 αἶοπο (τ ἢ οπο ἱπιρογίαπέ Τιαδίη. Γαἴ]ιος) τοὐαϊπῖπα ἔἶιο 

οοιτοοί {εσί; ἵπ {πο ]αξΐεγ οα5ο διηϊαβῦ ἃ τεαί οοπαρ]ϊσαῖοη οἵ νατίοιΒ τοας- 
1Π68. Απά πΊεη ασαἴπ, ας 1π Ἱν. 8, πο πιά Β {ογοποθοἩ Πο 5146 οἵ ἃ τοπ άης 

πο προ ῦ οὐ]ιογνήδο Ὀ6 βαδροοίοἆ ἃ8 ἃ Παγπιοπ]δί]ο οἨαηρο, ὑΠ18 βαρροτύ 

αοπο γη] νυοὶρὴ Ποαγ!]γ ἴῃ 108 σοῦ, ΟΥΠΘΙ ο1868 ἴῃ πἨ]ο Β (Ἰ ἢ πιογθ 
ΟΥ̓ 1655 εαρρογϐ) ῬΥΘΒΘΙΎΘΒ {πο οογγϑοῦ Το ηρ' ἀραϊηϑῦ 0Π6 πιαβς Οὗ Δα ΠΟΥ ΤΟ 685 
10 1]. 2 πᾶν πλοῦτος, Ἡ. 7 τῇ πίστει, . 13 τοῖς παραπτώμασιν (οπαϊθίης ἐν, 
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γ. 12 σταθῆτε, ἰοροίλος πλ βογογα] Ἰπβίαποσς π]ίο]ι υγ] αΏροαγ ἵπ {Π6 
οοιγβο οὗ ὑμ6 {ο]]οπίπς Ἱηγοβίϊσαίοῃ. Όπ ο οἴ]ον Ἠαπά 108 σα] πιιξύ 
ποὺ Ῥο οτογοβύηαίεᾶ. ΤῊ ΤΠ Ἰγ. 3 τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ δὲ ὃ καὶ 

δέδεµαι] ἴλετο οαπ ὯΘ 1010 ἀοαρί ὑπαῦ {116 βυθαῦ ππα]ογίϐγ οἵ αποϊοπέ αιί]ιο- Έα]σθ 
Υἰ 165 οοτγθο]γ τουᾶ δι ὅ, ἐποὰρῃ Β Ἐ  Ἠαγο δὲ ὅν; Ῥια0 {π6 γαγίαίοη 15 ο ο 

οαβ!]γ εσρ]αϊπεά. Α βἶηπσ]ο βίγοκθ, π]εί]εν αοοϊάεπία] ος ἀεῄβροεγαίο, α1οηθ 3 
σοῦ] Ὦθ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ο ὑπ ᾧΠ0 πϑαΐθυ ἰπύο ἃ Πῃαβοι]πο απᾶ τηᾶῖκο {Π6 
γοΙαύδνθ ἃργθθ ΙΙ {πὸ βαυβύαπθίγο ποατοβῦ {ο 16 ἵπ Ῥοβίήοη, Αραΐῃ ἵη 
Ἡ, 1Ο ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ἴπο τοαᾶϊησ οἵ Β πε βαραθϊθαίος ὅ {οΥ ὅς 15 
Ρἰαϊπ]γ πτοῦς, ἐποισ]ι εαρροτίθά ἴῃ 018 Ἱηδίαπορ ὮΥ ἢ) Ε' αὶ 473, Ὁ ὑπ6 Τιαῖπ 
{εχί ἃ, απᾶ Ὦ}γ ΗΙ]ατγ ἴῃ 9Π6 Ῥ8ββαςο (6ο Τγὔπ. ΙΧ. 8, 11. Ρ. 263), ἐοαρ]ι εἶδο- 
π]ιεγο (10. 1. 13, 1. Ρ. 10) Ἡθ τοαάς ὅ. Επί Ἠθγο ἃϑαΐη Ὑθ Ἠανο ΟΠΙΥ η {π- 
Βίαπιςθ οἵ ἃ Υ6ΙΥ οΟΠΊΠΙΟΠ Ἰπέεγομαησθ,. Παίμοτ {ου ϱγαπηα ίσα] ΤΘΑΡΟΠΒ ΟΥ̓ 
{τοπι ἀἱρ]οππα[ίο οοπ{αβίοΏ ΟΥ ΓΓΟΠ1 Φ0Π1Θ Ο616Υ 64199, βγθ οἴ]ιεγ Ππβίαποθς οὗ 
{815 Ιπίθγεπαπσθ ΟΟΘΟΙ ἴῃ {Π18 Πογῦ ερἰδί]ο αἱοηθ; Ἱ. 15 ὅ ἴον ὅς Ε ; 1. 18 ὅ 

ΤΟΥ ὅς Ε' ; 1. 24 ὅς ἴον ὅ Ο ἈΚ οἷο,; 1. 27 ὅς {οχ ὅ δὲ Ο Ὁ Κὶ Τὶ οἷο.; 111, 14 ὅς 

ἴον ὅ δ Ὦ. πολι τοπάῖηςς ἃραΐη α8 ὕΠ6 οπιββίοἡ οἵ καὶ αἰτούμενοι 1. 9 ὮΥ 

Β Κ, οὗ οὗ δέ αὐτοῦ ἴῃ 1. 20 ὉΥ Β ΡΧ Ε αὶ οἴο., οἳ οἵ ἡ ἐπιστολή ἴῃ ἵν. 16 ὮΥ 
Β αἴοῃθ, ποεά ποὺ Ῥο οοπβιάσγοᾶ, βῖποθ ὑπ6 πιοῦγνο {ΟΥ ἴλμο οπιἱββίοη 15 
οὐνίοιβ, απά πο απζ]οχῖ(γ οἵ Ὦ ν] ποὺ ΟΔΥΤΥῪ ἃ8 στοαί γοεϊσηί α 16 πγου]ά 
ἴῃ οὔ]εγ 63565. ΒΙπηϊ]ατ]γ ιο Ἱπβογύίου οὗ ἡ ἴῃ 1. 18, ἡ ἀρχή, ὉΥ Β, 47, 6713, 

Ῥη, απά οἱ καί ἴῃ 11. 15, καὶ ἐδειγμάτισεν, ὈΥ Β αοΠ6, 40 ποῦ αΡΡΘΑΥ {ο ἄθβοιγο 
εοπδἰἀθγα/ίοη, Ῥεοκιιδθ ἴῃ Ῥού] Ιηπβίαποθβ {]οδο τοπάίησ πνου]ά βασρεςί 

Ώλεπιβδε]τθΒ α8 οΆγῖοιβ ΙΠΙΡΥΟΥΟΠΙΘΠί8. ΤΠ οἴ]6γ 03865, ἃ5 ἴῃ ἴ]ιο ΟἹ ἰββίοη οὗ 
τῆς Ῥείογθ γῆς (1. 29), απᾶ οἱ ἑνί ἴπ ἐν ἑνὶ σώματι (111. 15), ἴλο βοτῖρο οἵ Β Ίιαβ 
ειγθᾷ 48 ΑΠΥ ΒΟΓΙΌΘ πη]σΏύ 61. 

ΤῊΘ τατίοαβ γοαᾶῖησς ἴῃ {18 ορῖἑ]ο αΓο ΠΙοΓΟ Ρογρ]εσίπς ἔἶαῃ ρογαβς 
ἴῃ ΔΗΥ͂ Ροτίίοη οἵ δῦ Ρας Ερὶδί]οβ οἵ {110 819 Ιεηρίμ, Τ]ο [ο]]ογήτισ ἀο- 
861Υο βρεοία] οοπβΙἀεγαίίοῃ. 

1.3 τῷ θεῷ πατρι. 

Όν θμβ ὙΘΙῪ ππαδπα] οο]]οσαίίοι Γ Ἀαγο αἰγενὰγ γεπιαγ]κοά ἵπ {ο ποίθΒ 1, 4 τῷ 
(ρ. 133). Πο ααὐΠογίϐ]θΒ βίδα α8 {ο1ούυ5: θεῷ πατρί, 

(1) τῷ θεῷ πατρί Β Οὗ, 

(2) τῷ θεῷ τῷ πατρί ὮΆ Ε  ΟἨΥγβοξίοπῃ, 
Οπο ΟΥ̓ Οὗ Υ" 15 4180 {Π6 τειά(πς οἵ ιο ΟἸα [μαὐίη (ἃ, ο, 6, Πατ]. 1), οὗ π6 

ΜεπαρΒ]έῖο, Όλο ὕπο Άγτίαο (ΡΘβμϊῦο απά Ἠατο]θα), {πὸ ἨἐΠιορία, ἃπα {1|6 
Αγαδίο (Βγρεπίας, Ῥοά νε], Πεἰρήἱϱ) Ὑεχδίοπς; απᾶ οἵ Αποιβίίπο (4ο Γη. 
}οοί. 45, ΙΧ. Ῥ. 368) απά ΟαββΙοάογι18 (1. Ῥ. 1351, Μσπο). 

(3) τῷ θεῷ καὶ πατρί τὰ Α ΟΡ: Τῷ Ρ απᾶ αρραγεπ{]γ αἲ] {Π6 οὔἶιου 
ΜΒ; {π6 Ὑπ]σαίο απά Αππιοπίαη Ὑογείους; ΕΒαύμαας (Τἱςο]οπάογς ΜΒ), 
Τοοάοτο οἵ Μορβαοβίία ({γαπβ].), Τπεοᾶστεί, ο Απιρτομίαη ΗΠαιγ, απά 
Οὐ 615. 

Α οοπιρατίδοη οἳ ὕπ686 δυῦμου 168 866ΠΙ ὅο ΑΠοπ Ργεζῦγ οἶθατ]γ ἐῑαῦ 
τῷ θεῷ πατρί Ὑα8 {1ο οτἰσῖπα] γεπάίπσ. ΤΠο ΟΠ νο Ἡογο οχροςἰθηίβ 

1 Τη {Πίβ Ῥαββαρο Β (ιν βοπηθ {6η εχρτθβεῖοη (11. 2, 1 ΟοΥ. ἰν. 1, Ἠον. Χ. 
οἴμογ Δα ΠΟΥ 185) Ἠ8β τοῦ Θεοῦ ἴοχ τοῦ 7: οοπαρ. 1 0ος. Ἡ. 1, ν᾿. 1.) 1ος ἃ 1658 
Χριστοῦ, ἴμαβ Βα Ὀβυλ αὐ] ἃ 6ΟΠΊΙΠΟΠΕΣ  ΘΟΠΙΙΠΟἨ (ΕἸ ΡΠ65. 111. 4). 
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{ο σεἰϊης τιᾶ οἵ ἃ τετγ ππαδια] οο]]οσαδίοη οὗ ποτάΒ. ΤῊΘ 5οτῖθος Ἠατο 

οοπηρητοᾶ 16ἱ6 ο βαπιο αἰ ΒΟΥ αραϊη ἵπ ΠΠ. 17 εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ 
ὙΠ 111,17, αὐτοῦ, απά ἴ]θγο ασαίη πο πιά καί ἱηβοτίοὰ Ῥο[ογο πατρί. [ἢ {πὶ8 Ἰαΐέος 

ἸηβίαποΘ ἨΟΊΙΘΥΘΥ {ο στααῦ Ῥτοροπάεγαποθ οἵ αποϊοπὀ απ]λοπγ 18. ἴῃ 
{αγοιχ οὗ ἴπο απΆβαα] {ΟΥΠ τῷ θεῷ πατρί. 

απᾶ Ἱ. 12. 16 18 σου οΏβογνίης 8150 ἔ]αῦ ἵπ 1, 12, ὙὙΠ6Ι τῷ πατρί Ίαςδ Όλο Ἠ]σ]ιοςῦ 
ΞυΡΡοσέ, ἔπεγο 15 βι/Ποίοπί δα ΠΟΥ {ου τῷ θεῷ πατρί ἴο ογθαῖθ ἃ βαβρἰαἴοτ 
ὑμαῦ ἴποτο ἴοο 16 ππαγ Ῥο ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπ οοττθοῦ τοαάίης. ΊΤ]αβ τῷ θεῷ πατρί 
15 Τ δα ἴῃ δὲ 37, 116 θεῷ τῷ πατρί 5ἰαπᾶβ ἵπ Ἐ ἃ. Οπο ος οἴπεγ πιαβῦ Ἠαγθ 
Ῥοευ {1ο τοαᾶῖης οἵ βοιηθ Οἱά Τιαὐϊη απᾶ Ὑα]σαίο ἐοσίς (1, 6, πι, [α]4.), οἳ ἔἶιο 
Ῥαβμῖῦο Ἁγτίας, οἱ ὑπ ΜοπηρΗΙδ]ο (1η 80Π10 {οχίβ, {ΟΥ οἴλειβ τομᾶ τῷ πατρί 
ΒΙΠΙΡΙΥ), οὗ {πΠ6 Αταζίο (Βεά νπο]!), οἵ ιο Αγπιοπίαη (Όβοαπ), δια οὗ Οτίροπ 
(Π. Ῥ. 451, ὕπ Ἱαῖπ ἐπαπε]αξοτ); 1118 βεγεταὶ οὔ]ει αιθ]οχίδίθΒ, (τοσῖς 
απά Παπ, τοαᾷ τῷ θεῷ καὶ πατρί. 

Ὁπίᾳπθ ΤΉΘΥΘ 18. πο οἴλεγ Ιηβίαπορ οὗ ἐΠί5 οοἱ]οσαίίοπ οὗ γογάΒ, ὁ Θεὸς πατήρ, 
οοἩοσΏ- ἴῃ ιο ἄγαεῖς Ταβίαπιοπί, 8ο {αγ α5 1 τοππειηρος; απά 16 πιιαί Ὀ6 τοσαγὰοᾶ, 
- α5 Ῥοσυ]ίαχ {ο {]ῖ5 αρ]5ί]ο. 

1, 4 την ἀγάπην [ἣν ἔχετε]. 
κ. Ἠετε {ιο τατῖοι5 γοαᾶίπςσ5 410; 
τη, Ὁ (1) τὴν ἀγάπην Β. ; 

[ῆν ἔχετε]. (2) τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε Α ΝΟ ΤΚ Ε ΟΡ 17, 37, 47: πὸ Οᾶ 
Τιαθίη απᾶ Ὑπραῦο, Μοπιρ]Ιδῖο (αΡραΤεΠ{ΙΥ), απᾶ Ἡατοίθαπ 
Ὡγτίαςο Ὑουβίομβ ; ἴπο Απιργοβίαη ἨΙατγ, Τπουᾶονο οὗ 
Μορβαθδίία (ἐγαἨβ].), απᾶ οὐ 615. 

(3) τὴν ἀγάπην τήν. 1)" Καὶ Τι; Π6 Ῥοβ]ῖίο Βγτίαο (αρρατοπ{Ιγ) 
απά Αγπιοπίαπ (αρρατοπ/{]γ) Υεγδίοηδ; ΟἨτγβοδίοπι, Τ1οο- 
ἀοτεῖ απιά οὔ θ13. 

ΤΕ νο αποβοη Ίπετο {ο Ὀ6 ἀθοϊαθα Ὦ}γ οσίοτπα] απἰ]οτΙῦγ αἶοπθ, τ 
οοι]ά ποὺ Ἰοβίαίο. 1ὖ 15 Ἱπιροτίαπό Ποπεγοαχ {ο οὔβοχτο {παί (5) οοπ{οτΙΙΒ 
{ο ἴμο Ραγα]]αὶ ραββασθ ΡΙΗΙ]6ΙΠ. 5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν 
ἔχεις, Μ 1116 (3) οοΠΓΟΣΙΗΘ {ο ιο οὔ]ιογ Ραγα]]οὶ Ῥαδδασο ΕΡΙ68. 1. 15 καὶ [τὴν 
ἀγάπην] τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους. 1118, ὑΠΟῸΡῊ ἣν ἔχετε 15 5ο Ἠϊσ]]γ 5πρ- 
Ῥοτίοά απά ὑλοισΗ 16 Πα]ρ5 οαὖ Όλο 56η86, 16 18. οροῦ {ο βιβρἰοίοη. ΒΔ νο 

οπιϊββίοη. ἴῃ Ὦ ΠΙαΥ 6 απ Ἱηδίαπορ οἵ (πα Ἱπιραίίεπορ οἵ αρραταεπ{]γ Βαρου- 
Άπους ννογάβ, ὙΥ 10. 5οπΙθΜίΠΙΘΕ αΏροαῦ5 ἴῃ ὑΠ15. ΜΒ. 

'.. 7 ὑπὲρ ἡμῶν διδκονος. 

εὐ Ἠοτο ἔ]εγο 18 ἃ οοπβ]οῦ Ῥούνγεσι Μ5Β5 απά Ύ ΘΥΒΙΟΠΒ, 
πὲρ ἡμῶν. (1) ἡμῶν ΑΒ κ ΡΧ Ε 6, 3, 13, 33, 43, 52, 80,91, 100. ΤῊ 5 πιαβί 

88Ο Ἰαγο Ὄθυπ {ο γοπᾶίπσ οἵ ὑπὸ Απιργοδίαν ΠΗΙ]ανΥ 
ὕλοαρἩ {πο ο 1{ογβ πια] τη νίθ 6ρτο σοδὲβ᾽), {0Υ Ίο οχ- 
ΡΙαΐη» 16 «αἱ οἱς πηπἰκίγαν{6 οταξίαια ΟΠγ]ς6ἱ οἷσο αροδίοζί. 

(2) ὑμῶν ἵ Ο Ὁ Καὶ 1, Ρ, 17, 37, 47, απᾶ ΠΙΑΠΥ οίΠεις; ὑμο γι]- 
ραΐο, 6 ΕοβΗϊίο απᾶά ἨΗατο]εαπ Ἀγτίας, πὸ Μεπιρ]](ῖς, 

(οὐμίςο, απᾶά Αγπηοπίαν Ὑδγβίοπς; ΟἨτγβοδίοιι, Τμδοᾶοτο 
οἵ Μορβιθδύία ((γαΠ5].), απᾶά Τπουᾶοτοῦ (ἰπ ἐοῖγ το8ρθς- 
ἀνθ ὑοχύβ, {ου μη ιο οσοορίίοπ οἵ ΟἨγγδοβίοπι {ποτο 
18 πούμίηρ ἀθοϊβίγο ἵπ ἐ]οῖγ οοπιπΙθη{ϐβ), ΥΕ] οὐ Υ8. 

«- τ 
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ΤῊ ΟΙά Τιαὐίῃ 15 ἀουθύζα] ; ἃ, ο Πατίης οοῦΐ απᾶ 5 ποῦϊς. 

ΈΠοιισ] ἔἶιο οΟΠΙΠΙΟΗ οοπῇαδίοπ Ῥούγθεη {Π|680 ἐπὶ ππογάβ 6ΥεΠ ἴῃ {Π6 

Ἰοβί μ85 18 ἃ οδυϊίοῃ ραϊηβὺ βρϑακίηρ' γηζ] αὐβο]αίθ σου αὶ ὔγ, γοῦ 500} 

ἃ οοπαρἰπαίοπ οὗ {πο Πϊσ]μοδε δαὐμου 65 α8 τ πᾶν Ἠσγο ἴον ἡμῶν (008 

ποῦ Ίθανο πιθοῦ τοοπα {ου ἀοαυρῦ: απᾶ οοπβἰάργαΒίοπς οὗ {πέεγπα] ΟΥΙ (10 181} 

Ροϊπὺ 1η {πὸ βαπιθ ἀῑγθοίίοη. 83.866 ἴ]ιθ ποίθ οἨ με Ῥᾷββ8ρ, 

1. 12 τῷ ΙΚδΝώΕαΝΤΙ. 
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Ασαϊποί 5, νι βίο 15. ὑπ6 τοπᾶίης οἱ 811 ιο οὔλοτ αποϊσπό Δαν 6168, 1, το 
π/θ Ἠαγο 

(2) τῷ καλέσαντι Ὁ. Ε' 6, 17, 8ο, πι ιο Τιαὐϊπ Δα ΠΟΥ 168 ἃ, 6, 
τη 5, πι, απά {πο Οοὐμίο, ΑγπιοπίαἩ, απά Ἠὐμιορίο Ύευ- 

ΒΙΟΠΒ, Τε 18 80 τεαᾶ 4180 ὮΥ ὑπ6 Απιῤγοβίαη ἨΙΠατγ, ὈΥ͂ 
Ῥιάγπιας ἄο Τγύι. ΠΠ. 4 (ρ. 346), απᾶ ὈΥ Υἱοῖτας Τπαρ- 

βοη»ί5 ο. Ιαγῖπι. Ἱ. 5ο (Ρ. 400). 
(3) τῷ καλέσαντι καὶ ἱκανώσαντι, [οαπά ἴῃ Β αἱοπ6. 

Ἠοετο ὑπ οοη{αβίοΏ Ὦθίπθθη ΤωΙΙΚΔΝΩΕΔΝΤΙ ἃπα τωικδλεσδντι ποι]ά 

Ῥο 6357, πιογθ οβροσείαΙΙΥ αὖ ἃ Ῥογίοᾶ Ῥτίος {ο ἴιο οατΠεςύ εχἰδίης 55, 
θη {6 Ιοία αἀβοτῖρί να 50} ντ] θη; γη] αὖ {Π6 5816 {πῃθ καλέσαντι 

σπου 5αρροςέ 195ο]ξ {ο ΒΟΥ 065 α8 6 οὈνίοις σου 1 500} ἃ ΟΠΠΘΣΙΟΠ, 16 
15. ἃ Υ οδίθυῃ γϑβαϊηρ.. 

Τ]ο ἰοχὺ οἵ Β οὐγίοιιβ]γ Ργοβοπῦ5 ἃ σου οἱ ὐΐοπ οἵ Ῥοῦ] γοβά(πο». 

'. 14 ἐν ᾧ ἐχόμεν. 

Έου ἔχομεν Β, ὑπ6 Μαπαρμ]θίο Ὑ υβίομ, απά ὑπ6 Αγαρῖο (Βοάποί!, [οἱ χἰθ) 
τοιᾷ ἔσχομεν. ΤΗϊΒ 18 ΡοββῖβΙγ ὑπ6 οογγθοῦ τοαᾶίης. [ἢ πο Ῥατα]]οὶ ρα»- 
βασο, Βρ]6». 1. 7, βετετα] Δα ΠοΥ 0165 (δ ὮΧ, ο Μοαπιρη]ίο απ ΕὐΠΙορῖο 
Ὑστβίοπβ, απά ο (ταπβ]αίου οὗ Ίγεπαας ν. 14. 3) 5ΙΠΙΙΙΑΥΙΨ τοαᾶ ἔσχομεν ΤοΥ 
ἔχομεν. Τῦ πιαγ Ὀ6 οοπ]εσύιτοᾶ {]ιαί ἔσχομεν ἴῃ Όαβο δα που 168 νγὰβ ἃ 
Ἰαγπιοπ]δίο ομδηρθ ἵπ Ερ]ιος. 1. 7, {ο οοΙ{ΟΥΠΑ {ο ἐπ6 οχί συ ἢ ὉΠΘΥ ΟΥ̓ 
ὑΠ6 1} ῬγεάθοθΒΒοΓ5 δα ἴῃ Οοἱ. 1. τή. Τιδο]οπάονί ον ἘΡΙθΒ, ], ο. 5475 “δῦ 
πχοβιιθ 1000 εχοµεν δαὖ εσχοµεν Ῥαπ]απα ΒΟΥ ρ51586 Ῥι{ο); Ὀαὺ 1 ΔΠΥ͂ ΙΠ[οΓ- 
6Π06Θ οδη 6 αὐτάν ἴτοπα Π6 ΡΗΟΠΟΠΊΘΗΩ οὗ {6 Μ58, {ΊιοΥ Ροῖπί ταίῃετ {ο ἃ 
ἀϊβετοπῦ {εηβο 1π ἴ]ο πο ραββαρεβ. 

Ἱ. 22 ἀποκὰτηλλάγητε. 

ΤῊΒ γοαάΊπσ 15. Ῥεγμαρς ιο Πήσ]ιοξὺ (οβΙΠΙΟΠΥ οἳ αἰΙ ὕο ὑΠ6 ρτοαῦ γα]αο 1 
οὗ Β. 

Τ]ιο τατ]αΓΙΟΠΒ 806 ; 
(1) ἀποκατηλλάγητε Β. ΤΠή8 4180 Β66118 ἴο Ῥο {86 τοαάἵηρ οἵ 

ἨΠατγ οὗ Ῥοϊδΐθις 7γ τοὶ βαΐηι. 9 (1. Ρ. 270), γγο ὑγδη8- 
{6Υ8 6 ΑῬροβίῦ]θ᾽ 5 Ἰαηπσαασο Ιπίο ὕμ6 ἢγβὺ Ῥθύβοι, ΄ουΠι 
ααπαπάο 6β86π15 α]ϊοπαί οὖ Ἱπ]παῖοί βεηβς 6115 ἴῃ [Δ Οὐ 5 
ΤΩ8}15, ππηπο ααἴαπῃ ΥΓΘΟΟΠΟΙ Πα ὐϊ βΠΠη5 ΘΟΥ̓ΡΟΙΘ οαΓΠΙ8 671|8.᾽ 

(0) ἀποκατηλλάκηται 17. 
(3) ἀποκαταλλαγέντες Τ) Κ Ε' αὐ, απᾶ {Π6 Ταῦ Δα ΠΟΥ 0168 ἃ, 6, 5, 

ἱκανώσαντι. 

5 1, Ι4 

ἔχομεν ΟΥ 
ἔσχομεν ὃ 

Ἱ, 22 
ἀποκατηλ- 
λάγητε, 
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11. 2 
τοῦ Θεοῦ 
“Χριστοῦ. 

Οτίσῖπα] 
χεβάΙηΡ. 

γατίῃ- 
ΠοηβΒ; 

(α) Ὁγ ἴπ- 
{ετρτεία- 
6Ἴοη, 

(Ὁ) ΒΥ 
οπΙΙΡΒΙΟΗ, 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤῊΝ ΟΟ0ΟΙΟΡΡΙΑΝΡ, 

τη, π6 οὐλμῖο ὙογβίοἩ, ὑπ6 ἐταπβ]αῦογ οὗ Τ1οηοΡ5 (ν. 14. 3), 
απᾶ ο{ΠογΒ. 

(4) ἀποκατήλλαξεν, 811 {π6 οὔθ᾽ απθ]λον]{168. 
ΟΥ̓ {μ686 (2) 1β οὐγίοιδΙγ ἃ οοιταρθίοη οὗ (1) ἔτοπι εἰπ]ατΙέγ οὗ βουπᾶ ; 

απᾶ (3) 15 απ οπιοπᾶα{Ίοη, {ποισῃ ἃ οαγθ]ε5ς Θηιθπαδίϊοι, οὗ (1) {ο {Π6 Βα κο 
οἵ ἐπ6 ϱΓΑΠΙΠΙΑΥ. Τό εΠοα]ά Ἰαγθ Ὀθθὴ ἀποκαταλλαγέντας. ΤῊΘ τοαάἶπς 
ἐιογοθίογο πχαβὺ 116 Ώείπγθεη ἀποκατηλλάγητε απᾶ ἀποκατήλλαξεν. ΤῊΪΒ Ιαΐΐδετ 
ΒΟΥΘΥΘΙ ἵ5 ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἃ σταπηπιαθίσα] οοτγθοξίοη {ο βἰταϊσηίοη {Π| αγηίασ. 
Ίπ ο Μοαιηρηξίο ἃ 5ἵπρ]ο Ἰαίίον 5 [Ὁ δα ποιά πιαΚκο (πο ἀϊβεγεπορ 
Ῥθύπθοη ἀποκατηλλάγητε ἃπα ἀποκατήλλαξεν; Ὀαὺ πο τατίαθοηι [ποπ {1θ 
Ἰαζέου 15 γεοοτάσἀ. 

Π. 2 τού θεού, χριοτού. 

Το νατίοις γεαάίησς Ἠθγο ΔΙῸ Τ6ΙΥ ΠΊΠΙΘΓΟΙ5 απᾶ δὲ Εγεί βιρῃῦ Ῥρετ- 
Ριοχίπσ; Ὀτό ἴἶο τοςυ]6 οὗ αη Ἰπγοβίϊ]σα[ίοη ΙΠ{ο ἠιεῖγ βεγεγα] οἸαῖπι 15 [αγ 
{γοιη αηβαἱκ[ασίοιγ. Το γϑϑαϊηρ πλ]ε εχρ]αίης 811 ἴλμο τοςῦ ΠΙαΥ βα{ΕΙΥ 
Ῥο αἀορίεά ἃ8 {πο οπϊρῖπαι. 

(1) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΙΟΤΟΥ. 

Τις 18 ὑπΠ6 τοαᾶίηπςσ οἵ Β απᾶ οἵ ΗΠ] οὗ Ῥοϊξίουβ, ο 7Τγίΐη. ἷχ. 62 
(ι. Ῥ. 396), πο 4ποῦθς {Πο Ῥαββᾶρθ βασγαηλιοτιέὶ εὶ ΟἸυγϊξεϊ π φιιο εἴο., αιιὰ 
ΨΤΟΠΦΊΥ εσρ]αῖης 16 ΄Ώοις Οµτϊείας δου θη ο8ί.’ 

ΑΙ ο οὔμπες ταγίαζΙοη8 ἃν ἀθετίγεά [γοπι 015, ΟΠ. Ὁ. εσρ]απαίξίοη ΟΥ 
ὮΥ οπηϊβαίοη ος ὮΥ δι} }1Π οαὐίοη. 

ΒΥ εςρ]απα{ίοη πο σοῦ; 

(2) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ο εοτιν χριετος, 
ια γϑδάϊηῃρ οἵ Ὦ, νὰ πο Τμαίη αὐ που {165 ἆ, 6, Ὑγ]σ]ι Ἠατο εἱ φιοᾷ 
οδὲ ΟΛιγἰφί. ο 1ῦ ἵ ααοὐεά Ὦγν Υἱσϊϊας ΤΠαμβεηδῖ ο, Γαγίπι. Ἱ. 20 

(Ρ. 380), απά ἵπ ἃ 5115} 01. Ἰοησογ Γογπα Ὦν Δασηςίίπο ἄο ΤγίΠ. ΠΠ. 24 (ντ. 
Ῥ. 944) 21/51 Ιδεί φιιοᾷ εδέ Ομ γάδέιιδ υ]εδι8. 

(3) τοὺ ΘΕΟΥ εν χριοετω. 

Βο 16 15 ὑσῖοθ ααοίθα Ὁγ ΟΙεπιοπί οὗ Α]οχαπάτίς Φέγοπι. Υ. τὸ (Ρ. 653), Ὁ. 
12 (Ρ. 694); ΟΥ̓ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ εν χριετω, 

ὑπ τοαᾶίης οὗ 17. 

Φο ὑπο Απιυγοξίαπ ΗΙ]ατγ (Ῥοΐῦι ἰθχὺ απά οοηπιοπ{αγγ) ας {οί ἴῃ 
Ολο. Απά ἴἶιο Αγπιοηίαπ ας ὑΠ6 5816 Ιοησίπεπες οαὖ, {26ἱ πι Οι ἱδίο 
εζοκι (ὔο]ιταῦ) οὐ οί ραϊγῖὶς πι Οἠγ βίο εδ ([ 808). 

(4) ορουϊηὶ φιιοᾷ (6 Ολγϊδίο 

18 ἰμο Εὐορίο τεπάστίης. Υ̓Πϑύμου {Ππ|8 τορΥοβοπ{5 αποί]ογ τατίοις θα - 
Ίπσ ἵπ ὅπ ἄτοεκ ος π]οί]ου ο ραγαρΏγαςο 15 ο ὑγδηβιαὔου οἵτι, 16 18 

πιροββίθ]θ {ο 8αγ. 
Ί]ο πο {ομονίηπς ναγίαΙοη8 βἰγίνο ἴο οΥ6χοοπιθ ο ἀῑ Ποια] Ὦγ 

ΟΙΗΙΡΑΙΟΗ; 

(5) του 6ΕΟΥ, 

{π6 τοαάῖπς οἵ Τ ὮΥ ἃ βοοοπά παπᾶ, οἵ Ρ, 37, 6733, 71, 80, 116. 

(6) ΤΟΥ χρΙΕτοΥ, 

ένο τοαᾶίηςσ οἵ Επίλα[ας ἴῃ ΤΙΒΟΠοηοΥβ να; Ὀαὺ Τβοποπάοιξ δας 
ὑπ οαὐύίοι “86α πο 54018 αρρατεί. 
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ΛΙ ἐἶιο τοηιαϊηίησ γα αἰ πρ8 ἀγα αὐδθιηρὺβ ἴο τοιποᾶγ ἔἶιο ὑθχὺ Ὦγ απηρ]- (ο) Ὁ 
Ποαίίοῦ. ΤΠΟΥ {α]] ΙΠῦο ννο οἸαββθ; ὑμοβθ ΙΟ ἱπβουῦ πατρός 80 88 ἴο ασ 
1η8](0 Χριστοῦ ἀερεπάσπό ο 18, (7), (8), απιά {Ἀοβο Ίο] βθραγαῦθ Θεοῦ Ποπι - 

Χριστοῦ ὮΥ {δ ἱπίογροβίδίοη οὗ ἃ καί, (9), (10), (11). 

(7) ΤΟΥ ΘΕΟΥ πᾶτρος ΧΡΙΟΤΟΥ, (Ὁ Ὁγ ἴ᾿- 

ἴιο τοπᾶίησ οἳ δὲ (ὉΥ ὑπὸ ἢγβῦ Ἠαπά). Τβομοπᾶογξ 4180 αάάς 0". απά πο 
οἷ, Ῥιαύ 1 τουά Βοτίνεπαι’5 σο]]αδίοης ἀῑβοτοπί]γ (σοα. “πιο. Ρ. 596): οἳ βογοτΏ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ πάτροο ΤΟΥ ΧΡΙΟΤΟΥ, Χριστοῦ; 

ιο γϑδαϊηρ' οὗ Α Ὁ, 4. 
Οπο οὐ οὔμοῖ 15 ὑπ6 γϑδάϊηρ' οὐ ο Τ]αραίο Ὑετδίοι (οἴσθη ὮΥ ατίεδ- 

Ρας) απᾶ οὗ {π0 Αταδίο (1μ61Ρ2.). 
Α Ἰοπσύ]οποςα {ΟΥΠ1 οἵ ιο 54116, 7)6ὲ ραΐγ5 ΟἸιγ͵δέϊ «765ι., ΑΡΡΕΑΙΒ 1π {6 

οἰάθβὺ μ88 οἵ ὑπ6 Ὑπσαῦο, απι. ἔα]. Ε: ἃμα ιο ΒαΠ1θ 8 αἰδο ο γϑδαϊηρ' 

οὗ ιο Μοπιρβϊῖς (Βοε{{ἱο]εγ). 

(8) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΔΙ Πάτρου ΤΟΥ ΧΡΙΟΤΟΥ. 

Βο ἐὲ (ο τά Παπά) ὑπ, οἷν, απά ἃ ουγγθοῦος ἵπ ο Ἠατοιεπη 

Βγτίας, 

(ο) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΟΤΟΥ, (1) Ὁγ 
Όιο αἰπιρ]οβέ ογπι οἵ {Π|6 οἴμευ εἶαςς οἵ οιηθηδαύϊοηβ ὮΥ απιρΗβοαΒίοπ. βεραταῖης 
Τὸ 15 {ουπιᾶ ἵπ Οὐ}. Τή68. Ρ. 287. Ὃ τ 

(ιο) ΤΟΥ ΘΕΟΥ πάτρος ΚΔΙ ΤΟΥ ΧριοτοΥ. ἘΠ νο 
Μο 47, 73, ἴο Ῥοβ]ίίο Ὀγτίαο (ο. Ῥχίποσρϐ αιιά Βεμααβ. Απᾶ 5ο 1ὑ ήΠΠοβο, 

βίαπάς ἴῃ ὑπ οοιαπηθηξα{οΥς ΟἨΥγβοδίοια (Ὀαῦ 0} γατῖοαβ τοαςίπσς) απά 
ηΠοοάοτο οὗ Μορβαοβύία (ροζ, δοΐθςηι. τ. Ῥ. 131 οί ραΐγῖς οἱ ΟΛιγκίϊ, 
ραΐ {π δ. Μαατ. ΟΡ. ντ. Ρ. 521 [οί ραέγῖς Οι ἰ{ἱ «765}). 

Ῥε]ασίας Ίιας οἱ ραϊγὶς οἱ Ο)ιγἱκζ «Τεδιι, ἀνα 50 ιο Μοιαρ]λ]ήο (ὙΠ ΚΙη8). 

(11) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Πατροο ΚδΙ ΤΟΥ ΧρΙΟΤΟΥ. ΤῊΘ Ο1ῃ- 
18, ν]ιῖο]ι πιαΥ Ὀο τοραγαθᾶ 85 ὑΠ6 Ἰαΐέορῦ ἀογε]ορισπέ, 18 ὑπὸ χοπάῖπς Π1οἨ ὑοχή 

οὗ ιο τοσοῖνοά εχῦ. Τό 15 {ουπᾶ ἴῃ Ὦ (τά Ἰαπά) ΚΙ, απά ἴῃ {16 στουί ιο, 

πη] ΟἿ οἱ οαγβίνθβ; ἵπ ἴμο ὑοχῦ οἵ ὑΠ6 Ηαγείοαη Ὀυτίας, απ ἴῃ Τμοοᾶονθῦ πιοηί, 

απᾶ Οὐ 6.8. 
Ῥερίάο» {ἔ]ιοφο γοαᾶῖπσς 8οἱπο οοΡρίθΒ οὗ ὑπ Υπ]σαίο οχλΙδίό οἴ]ιαν νατία- 

ἐΐοηϑ; ο. 5. ἀθπιᾶ. οἱ αγ οἱ αοποοὶ ιοδίγὲ ΟΛιγ1δίή «Ἰέδι, ἰοἱεί. 2) οὲ 

ΟὈυγίφίέ «Τεδιι ραΐγίβ οἱ Ιλοπυζιῦ, 
1ἰ 15. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ {ο δα αΠΥ ΤΘΠΙΩΥΊ, Τ]ο Πιββοαῦίοπ οἵ τοῦ Θεοῦ 

Χριστοῦ 38 ἴλο οτἱρίπα] τοπαίης γη] Ἰαγο αρρεαγεᾶ Ίπ 6ο γαγίαΒΙοηΒ {ο 
γνηςἩ 16 Ίιαβ σίνεη 15ο. Τ19 ῥάβδασο 8 αἱὐοσείμοτ απ Ἱηδίτασί]γο Ί688ΟΠ [ἢ 

ἰοχίιια] οἱ μἱοἶρτη. 

ἢ. 16 ἐν Βρώσει κἂὶ ἐν πόςει. 

Τὴ ἐς τεαάϊπσ Ὦ βίαπᾶβ αἶοηθ αΠΙΟΠΡ ιο Μες; δα 16 15 βαρρογίαᾶ ὮΥ 11. τό 
ὕιο Ῥεβ]ίύο Ἁγτίας απά Μοιαρ]]ίο Ὑοτβίοις, Ὁ. Τογθα]αν (αν. Ἰζαγο. Υ. καὶ οὐ ἢ ὃ 
19), απά ΡΥ Οτίσει (πι Ποαχπ. Χ. ὃ 11, 1Υ. Ρ. 174). 16 (οβίπιοπγ οἵ Έου- 
{α]Παη Ἠούγεγου 18 Ιπταμάαἰεᾶ Ὦ} ἴ]ο [αοῦ (ια ΗΘ 1868 οἱ α5 ἴλο οοηπεοίῖης 

Ῥαγίῖο]θ (Ἰτοισ]οτέ ιο Ῥαββασο; απά {πὸ Ῥοβ]ίο Βγτίας 150 Π85 “πα Ἰ {ου 

ἤ ἵπ {ο Όντο Ἰαδὺ οἸαιςας, λος] ποῦ ἴῃ ὑπο 5εοοιιά 



Ἡ. 18, ἴμθ 
ΟΙΠ1ΡΡΙΟἨ. 
οὗ {89 
ηοεσαῇ1το, 

ΤῊΘ ἔουτα 
ἑόρακεν. 

Ἡ. 93. 15 
καί ἴο Ῥο 
οὐ ρα ἢ 

ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟ0ΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡΒ, 

ΤῊ τεςί Ἠανε ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει. ΤῊΪΒ ΠΔΥ Ῥο αχρ]αϊπεᾶ 38 ἃ ΤΟΥ 
ομνίοας, ἐοασἩ ποῦ ΥΘΥῪ Ἰπζε]Ησεπέ, αἰὐεταζίοη οἵ ΒΟΥ 065 6ο οοηΓΟΤΠΙ 6ο ἴπθ 
ἀἱξ]αποίίνο ραγθίο]ες ἵπ {Πε οοπ{εσέ, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεοµηνίας ἢ σαββάτων. 

Τὴ {18 Β4Π1Θ οοπύοχὺ 16 15 Ῥτοῦαβ]ε (λαῦ Β τείαῖης {πο τὶ]σ]ῦ {ΟΥΠΙ νεο- 
µηνίας (5αρροτίθά Ἠοτο ὮΥ Ε' α απά οἱμοις) 35 ασαἰηδί {Πο Δ{ίῑο νουμηνίας. 
Ίη {1ο 5816 Ἱπαγ ἵπ 111, 25 κομίσεται ἃπα Ἰν. 9 γνωρίσουσιν Β (ΙΕ 8018 
οὔιοςβ) Ἠα8 γϑβίβίθα {Π6 ἐεπάσποΥγ {ο ΑῑΙο {οΥΠ15. 

Ἡ, 18 ἃ ἑόρδκεν. 

Τ]μαί ὑΠῖβ 15 {π6 οἰάςεδί τοπᾶάῖησς το ὑπὸ οχἰκαπς {εχίς οσ]δῖς, η] 
αΏροαχγ {γοπι {πο {ο]]οπίης οοπηρατίδοη οἳ Δα ΠΟΥ] 0168. 

(1) ἃ ἑώρακεν (ἑόρακεν) Α Β ΝΑ Ὁ , τ7Χ, 28, 67 Ὲ ; ἴπο ΟΙά Τοπ απ- 
ὑλοχ]είος ἃ, 6, πὶ; ἴμο Μαπιρ]μ] ας, Εορίο, απά Αταδὶς (1,οἵρ7.) 
Ὑογβῖοης; Τατγεπ]]. ο. αγο. ν. 19 (ες νἱοπῖραβ απσο]ῖοιβ); 

απά αρρατεπίΙγ Ματεῖοη ἨΙΠΙΞΕΙΓ 4150); ΟΣίσεπ (ο. 6εἱ9. . 8, 
1. Ῥ. 583, ὑ]λοιδῃ {ιο ποσαΐίνο ἵδ Ἰθγο Ἰπβδογίοά Ὦγ Ῥε ]α πο, 
απᾶ ἴπι Οαηΐ. Ἰὶ, ΠΠ. Ῥ. 63, ἔτι )ηῖ φαο υἱαοί) ; Πποῖϊῖον (126 Ίο 
εὐπο. ο. Λαογ. Ὁ. 752 Μϊσπθ); ἴπο Απιῤγοβίαν ΗΙ]αΥγ (αἄ ἴοο. 
οχρ]αίπίησ 16 /Πηβαπίαγ πιοαπΙ ροτν]άεπίθς βἰε]]αταπι, ᾳπαβ 
αησε]ον τοσα’). Νο ἴοο ἴοθ ππΚΠοΥΏ απίλος οἵ Θιαεεί, ευ 

Ν. ΤΠ. 62 ἵπ Απσιεί. ΟΡ. πι. ΑΡΓΡΣ. Ρ. 156. «ετοππο (Ερἱ9έ. 
εαφὶ αὐ 4ἴᾳ. ὃ το, τ. Ῥ. 880) πηθεη{ίοης Ῥοῦμ τοαᾶῖησς (τ ἢ απά 
νηζ]λοιέ ιο πϑραὐϊνθ) ἃ5 [ουπά ἵπ {Π|6 ἄτεε] ἰοχῦ: απᾶ Αἀρι8- 
επο (Πρ18ί. 149, τι. Ῥ. 514), 116 σἰνῖησ ἴμο Ργοίοτεποθ {ο φας 
2101: υἱαϊξ, 84Υ8 ἐλαῦ 58ΟΠ1Θ 155 Ἠαγθ φιιαε οἱαϊέ. 

(2) ἃ μὴ ἑώρακεν (ἑόρακεν) δν Ο Ὁ Καὶ ΠΒ, απ {Π6 σγϑαῦ παπα] ο] οὗ 
ΟὈΥΒΙΥΘΒ ; 

(3) ἃ οὐκ ἑώρακεν Ἐ' ἃ. 

ὙΠῸ ποραὐϊγθ 185 αἶβδο γοαᾶ ἴῃ 5; 1π ὅπ Ὑπ]σαία, ἴμο (οὐλίο, Ῥού] {Ππ6 
Εγτίαο δηα ὑπ Αγηιοηίαη Ὑ ΘΥΒΙΟΠΒ ; ἵπ ιο ἐγαηβ]αίου οἳ Οτίσεν {η Ποπ. ἴχ. 
ὃ 42 (τν. Ρ. 665), ἵη ΑΠΙΡΤΟΡΟ πι βαΐηι. οσοζζί Επρ. κκ. (1. Ρ. 1222), ἃπα ἴῃ 
{π6 οοπιπιοη{αϐοΥς Ῥο]ασίας, ΟἨυγβοδίοπι, ΤΠπαοᾶοτγα οὗ Μορβποεβίία (ϑίο. 
οΐορηι. 1. Ῥ. 132 ΄ ᾳππς πος βοϊπηί ), ΤΠοοάογεί, απιά οἴμεις. 

Έγοπῃ ἃ ΥΘυϊθ οὗ ὕμθβθ αππθ]οτίθ]θς Ἱγο που ὑπαῦ 0Π6 Ιηβοτοπ οὔ ια 
ποραύγθ παβ ἃ Ἰαΐογ οογτδοοἩ, απά ὑπαὺ ἃ ἑώρακεν (ΟΥ̓ ἑόρακεν) ταρτθβοηί5 
{Π6 Ῥεῖος τοαᾶίπσ. [ἢ ΤΥ ποίο 1 Πᾶγθ οχργοβδεὰ Τὴν βπβρἰοίοπ ὑπαῦ ἃ ἑώρα- 
κεν (ΟΥ ἑόρακεν) 15 ᾿[561 οογαρ6, απά ἐλαῦ 1ο οτἱρῖπα] τοααῖπς 15 Ἰοβύ. 

Τ]ιο πητιβιια] ΓΟΥΠ1 ἑόρακεν 15 [ουπα ἴῃ δὲ ΒΧ Ο ἢ Ρ, απᾶ 18 {Πεγε[ογο {ο Ὦο 
Ργο[ουγεᾶ {ο ἑώρακεν. 

Π, 23 [καὶ] ΔφειδίΔ οώματοο. 

Ἠσογο καί 15 {οαπᾶ ἰπ 811 ὑπΠ0 ἄτοε]ς εορῖει οχοερί Β, θαὺ 18 οπηεζοά ἴῃ 
ἔ]αςο ]μαξίη φαὐπου 68, πα, ἴπο ἐχαπβ]αίοτ οὗ ΟνΙσοπ (7 εοπα. Ἱπ. ὃ 42, τν. 
Ρ. 665), Πῖ]αιγ οὗ Ῥοϊίοτ (7 γαοσί. ἵπ αἷὸ 9. ὁ 7, Ῥ. 73), ὑπ Απιυοβίατ 
ἨΠατγ, ΑΠΙΡΥΟΡΟ (6 Ἠοε25, Ὁ. 267), απᾶ Ραπ]ίπας (Ἠρ]δί. 5ο, Ρ. 29284.). 9 
Ἠαγθ ΙΠΟΥΘ ἴπαπ οπσθ {οαπᾶ Β απἀ ΗΙ]ανγ αἶοπο ἴῃ βπρροσθίπςσ ὑπ οοττοεί 
γοαᾶῖησ (1. 22, 11. 2); πιά 8 [αοῦ σῖνας ποῖϊρ]ιῦ {ο ὑποὶν Ἰοϊηῦ Δα ΠΟΥ ΤΥ Ἀογο. 
Τ]ιο οπιἱββΙΟΏ. 8180 56615 {ο οσρ]αῖη {Π 6 Ιπιροδεϊρ]ο τοαᾶίπσ οὗ ἃ, 6, π]λίο] 



ΕΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ Ο60ΙΙΟΒΡΙΑΝΡΒ, 

Πᾶν ἕπ γοἰἰγίοχια οἱ Πιπο]ίαίο 80181 οἱ οεπαξίοτιεΏο 607, }ΟΥ 8, πΊετο [ΟΥ 

οἱ εοπαἰίοποηι νο 5Ἱοπ]ὰά ΡροιΏαρβ τοιὰ σα τοΦα{ίοπόοηη, 88 ἴῃ ὕΠ6 ΑπιῤγΟΡΙαΠ 

ἨΠατγ. Ί]ουθ ΊΥΒ ΘΥΘΙῪ ἑοπιρίαξίοη {ΟΥ ἃ 561109 {ο Ιη5ογῦ 10 καί 80 35 ἴο 

1ηη]κθ ἀφειδίᾳ ταῦΏβο τὶ} {Π|0 οὔμου ἀαθΐγας: 1119 οἨ ο οὔ]ον μὰπα ἃ. Ππου 

αρρτοσἰαξίοη ο ἔ]ο Ὀθατίης οὗ {ιο Ῥαββαρθ βυρϑοβίβ ὑπαὺ δῦ απ] γγου]ὰ μὰν 
αἰδββοοίϊα δα 1ὲ, 5ο 45 {ο σἶνο 16 ἃ βροοἶα] Ῥγοπηίπθηςο. 

Α αἰπιί]αν Ιπβίαηςθ 966ΙΙΥΡΒ ἴῃ ΠΠ, 12 ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγα- 
πηµένοι, ΨἼθτθ Ὦ Ομ 8 {Π6 καί πι 17 απᾶ Όιο Τ]εραίο Ὑδγβίοῃ. Τη 219 
καὶ ἅγιοι ἵ5 τοαᾶ {ΟΥ ἅγιοι καί. 119 ργθαῦ ϱαίπ ἴῃ 10Υς9 168 18 ὕο ο Βυβρί ἴοι 
ἐμπαῦ {π|8 οπη]ββίοη τ. Ὦο οοιτεοῦ, ποὐνηΠβίαπάϊης ὕΠ6 «ΠΟΥΠΙΟΝΒ Ῥγεροι- 
4οταποῬ οἱ δαυ που οπ πο οίμου 5149. 

ἵν. 8. Γνῶτε τὰ περι ἡμῶν. 

ΟΕ {ιο γατῖοις τοαᾶῖησΒ οἵ ὑ15 Ῥαββασο Ι ματο αἰγοαᾶγ 5Ρο]επ (Ρ. 29 86:; 
ηοῖθ 1, ἢ. 233). 

Τ]ιο δαὐμου 165 αἴθ α5 ΓΟΠΟΥΒ : 

(1) γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν Α Ὦ Ρ"Ε 4 Ρ, το, 17, 33, 35, 37) 44, 47, 71, 
111, 116, 137: ἃ, 6,5 ; ὅπ Ατπιοπῖαη απά Ἠὐμιορίο ΎθΥΒΙΟΠΒ; 

ΤΠιοοάοτο οἵ Μορριαβίῖα1, Τποοᾶοτεί”, Σετοπιθ (οἩπ ΕριιθΒ. Υἱ. 
21 Βα., ΥΠ. Ῥ. 652), ἃπα Επύλααβ (Τβοεποπάοτ{Β ΜΒ). 7118 
15. αἱβο {1ο τεαάῖηςσ οὗ ΝΧ, οχοορί ὑπαί 16 Ίας ὑμῶν {ου ἡμῶν. 

(2) γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν δὰ" Ο Ρ": Καὶ Τ, απά Όλο ππα]ογίϐγ οἱ οαγβίνοβ; 
ο Μοπιρη!ῖο, ἀοΐμίςο, Ὑπ]σαίο, απά Ῥού]ι Ὀγτίαο ΎεγβίοηΒ; 
ἴπο ΑπηζγομίαἩ ΗΙΙαΥΥ, «ατοπιθ (οη Ῥ]1]6πι, 1, ΥΠ. ρ. 748), 
ΟΙγβοβίοπα (εΣΡΤΟΡΒΙΥ), απιά Οὐ ΠΘΥ8. 

Το Ἰπίογπα] ογίάσπορ 18 εοπβἰάστοᾶ ἴῃ Πο ποίο οἨ ο Ῥαβδασο, απά 
{οαπᾶ {ο αοοοτὰ πΙθ] [Π6 ταξί Ρτεροπάςταπςθ οὗ εχίεγπα] δα που ἴῃ {ανοιν 
οὗ γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν. Πο τοπᾶίπσ οὗ δὲ ὮΥ ὑμ6 Ηγαῦ Παπά οχΏδΙζς ἃ 
ἐναπβιίοπα] είασθ, εὖ που αρρθαν α5 {Ποιδῃ {πο {γαπδοτίρογ Ιπέοπάθᾶ 16 
{ο ο γεν γνῷ τε τὰ περὶ ὑμῶν. Αὖ 811 εγοπίΒ 015 18 πο τοαάῖπσ οἱ Τ1ΠΙ 

απᾶ οἳ Το, Ώαπιαβο, ΟΡ. Π. Ῥ. 214. ἜΠο γατίαΒἰοη γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν 15 {ιβ 
εαδ!]γ εχρ]αϊπεά. (1) ἡμῶν που] ϱ9 αοοἰἀ οπία]1γ αρα ὑ{αιθεά {ου ὑμῶν; (2) γνῶτε 
νου] ἴπεν ο γειά γνῷ τε; (3) ιο απ]οπαγά απά Βαροτβποιβ τε που] ο 

οἠηϊ 64. [πῃ ΠΠβίταθίοη οὗ ιο (επάσπογ {ο ΟΟΠΓΟΥΠΙ {Πο Ῥ6ΓβΟΠΒ οὗ {Π0 
πο ΥΟΥΡΒ γνῷ, παρακαλέσῃ (866 Ρ. 233), 1δ τηαΥ ὍΘ πιεηοποά ὑπαὺ 17 τους 
γνώτε, παρακαλέσητε, Ὀοῦ]ι Ἠεγο ἃπά ἴῃ Βρ]68. Υ. 22. 

1 ΤΆ 15 ὑστιθ ὑπαὺ 1π πο ἰοχὺ (ϑρίοϊϊ. 
ϑοϊοβην. 1. Ῥ. 123, ΒΡ. Ματατ. ΟΡ. ντ. 
Ῥ. 539, Μϊσπο) ο 15 ογϑαϊ θα τ] {89 
Ἰαΐου Τιϑύϊη γθϑαϊηρ εὐ σοσποβοαΐ 4 μαθ 
οἴγοα υ08 δωπί, Ὀπὺ ἨΙβ οοπιπιθπί 1πῃ- 
ΡΗ65 {πο οίπετ; «Ωποπῖατη ΟΠΙΠΙ8, 
ποῬρίβ ποία {αοιεῦ Ττοβίοας 1118, αᾳπαθ 
ουσα πηθ ϱπη{, ΡΤοΟΡίΕΤΕΒ, 8, π1θ ἀγεσίιβ 
οβύ ο ΟπΠΘΕΙΠΟ 1ταΐτο απ ἃ τοδῖβ 

τοποταῖ, αὖ ποία τορῖς {ποίαηῦ 4παθ 
οἵσα ΠΟΒ βαηὺ [- γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν] 

οὗ ορ]εοίεπί τοβ Ῥ6τ δπη αγθπίπιτη 
[Ξςκαὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμών], 
οπιπῖα ᾳπαθ Ἠῖο ασαπίατ τηαη][θρία 
Σαοἱοηίες τοβίβ. Βεθ ϑρίοϊϊ. δοΐεσπι, 
1. ο.; 16 οοπιππεπὀ 18 ταπ{]αεά Τη 
Ῥαῦρ. Ματτ. ΟΡ. 1. ο. 

3 Τη ἴμο ἰοσί; Ραῦ ἴῃ ἴπο οΟΠΙΠΘΗ- 
ἴαχγ Το 15 πιαᾶθ ἴο πτῖ{θ ἵνα Ύνῳ γάρ, 
φησί, τὰ περὶ ἡμών, απ Ιπιροβδίρ]θ 
τϑϑάϊηρ. 
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ἶν. 8 
γνώτε τὰ 
περὶ ἡμῶν. 

ΤῊ νϑ1]- 
Οἵι5 τϑϑδα- 
Ίησβ 8δο- 
οοπη{οᾶ 
101. 
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ἦγ. 15 
αὐτῶν. 

Νιγηιρῆιαβ 
ΟΥ̓ Νψηυ- 
Ρ]ιαΦ 

ΤῊΘ Βγτῖαο 
ΤΕΙΒΙΟΏΡ, 

ΤῊ Τιαίῖτ 
ΒΠ{ΠΟΓ- 
11168. 

ΒΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

ἵν. 15. κατ οἶκον αὐτῶν. 

ΤῊ τεαᾷἴηπσα Ἠθτε 816: 

(1) αὐτῶν ὃ Α Ο Β, 5, ο, 17, 23, 34, 39, 47, 73; ἰοδεί]ες πζ ο 
Μοιπρ]δ]ο Ύ εγείοη, ὑπ6 Αγαβίς (1μεἱρ7.), απᾶ Εαίμαας (Τ1ςε]ι- 

επάοτ [5 18). Τὴ Μεπιρμο Ὑοεγείοῃ 15 οοπιπιοπΙγ αὖ 
πηοηο]γ αποἰθᾶ ἴῃ {αγοιγ οἵ αὐτοῦ, οπΊης {ο ἃ π]δίγαπβ]αζίοη 
οἵ ὙΥΠΚη5. Βαὺ ουν ης απ Βοείσμοτ οἷν πηποιῦ 
ΔΗΥ͂ γατίοας τοαᾶίησ ποτ, 1.9. οἶκον αὐτῶν. ΤΠϊ8 ΑΘΕΠΙ8 8150 

{ο Ὀ6 {πο γοαάϊπσ οἵ Τμεοάοτε οἵ Μορβιαεεύϊία (δὲς. ϑοίοβην. 
1. Ρ. 133) φις ἴγι ἆοππο ΟΥ δέ εοο[εδία» Όποις] ἵπ Ἠαῦ. 
Μαιχ. ΟΡ. νι. Ρ. 540 Η5 ὑοχῦ γαἩ5 Φ μας πι ἄοπιο 4715 οδέ 6εε[ο- 
εἵαπι, απᾶ ο 15 πιαᾶςθ {ο 88. «ΎΥΠΙΡΙιαΠι οι οπωεθιι διεὶδ 
αιεῖ ἴπι ἄοηιο ε]ιδ διγιζ. 

(2) αὐτῆς Β 67ΧΧ. 
(3) αὐτοῦ Ὁ Ε ἃ Κ Τὶ απᾶ {πο στοαῦ πη] ΟΣ οἳ οαΓΒΙΥΘΑ: απᾶ 5ο 

έλα ἀοὐμίο Ὑεγείοι, ΟΠηγβοβίοπα, πιά Τπουᾶοτεῦ (ια Ἰαθῦεν 
ἀἰξδίιπεί]γ). 

ΤῊΘ βΙησυ]αγ, νγ]εί]ιεΓ αὐτοῦ ΟΥ αὐτῆς, ἵδ ιο τοαᾶίπςσ οἵ ὑπ οἷά Ταίίη 
απά Ὑπἱσαίο, π]]ο]ι Πᾶν 6/15, ἃπα οὔ ὑπ Αγπιεηίαηϐ, Τ]ιο ΡΓΟΠΟΙΗ 18 85ο 5ἰη- 
σα]αχ ἴῃ ὑπ6 Ῥεε]ήίο απιά Ηατο]εαν Ἀγτίας, [ἢ ἴπίς Ίαησπασο ἴλα ΒΑΠΙΘ 601- 
βοπαπίβ ΘΧΡΥΘΕΒ ππαδοπ]ἶπο ἃπα Γοπιπίπο αίκο, ιο ἀΙετεποο Ἰγίης ἴῃ {80 
Ῥοϊηδίης ἃπα γοσαΠβαδίοι. Απιά Ἰεγο (ο οορίθΒ αγο ἱποοῃβίβυθηῦ γη ιθπῃ- 
βεΐτοδ. ΊΙπ {π6 Ροβ]Ιίο (θοῦ ὑπ οἀϊθίο Ῥτίπεερ5 απά βομααβ) ιο Ῥγορου 

ΏαΠΙΘ6 18 γοςα]δθᾶ α5 ἃ {οπιϊπίηο ΛΓιωπιῤἠξ (-- Νύμφη), απά γοῦ ο] 

15 ἐγοαίθᾷ α5 Ἱατίησ ἃ πιαβοι]πο αβἲσ, κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ. 1π ο ἰοχύ οἵ πο 

Ἠατο]εαα «λοπ 5 Ῥοϊπίεά ἔλαβ, ἃ8 ἃ ΓΕΠΙΠΙΠΘ αὐτῆς; Ἠϊ1ο ἴλθ π]αγσίη 

Εΐνες ἴ]ιο αἰέογπαίίνο τεαᾶῖης σωλ.» (ποιό {π6 ροῖπθ)Ξ-αὐτοῦ. Τ1ο παπἹθ 

1056 1 15 συ θη Ἀγτηρλα, γη]]σ]ι αοοογά1ης {ο ὑπ 6 ὑγα 5} ον τοι οἵ Π18 γα 5ΙΟΊ 
πη]σηί βαπα οἰ ὑπ ον {ος ἃ τη βοα η6 (45 Βαγπαδα, {μμα, ἵπ Όλο εοπἰοχί, Ιου 

Βαρνάβας, Λουκᾶς) ΟΥ Γ0Υ ἃ {οπηϊπίηθ (Βῖπο6 Ἴλεπιας, Εραρλγας, Ἀτο σι ὑζθη ψ ἢ 
απ 8}}, Το Πού ο] 18 Ιοανῖης ὑπ 6 σοπάεν απἀαεεγπαϊποᾶ, ἴπο Πα ὔϊη οΟΠΙΠΠΘΗ- 

{α00ΥΒ πο {γου {ο {ακο οἰίποι Ἀγπιρ]ας ος ΝΥΠΙΡΜα; απἀ, ἃ8. Ἀγπιρ]α γγὰ8 ἃ 

6ΟΙΗΠΙΟΠ ]μαδίπ {οΣΠ1 οἵ Νύμφη, πεγ πγου]ὰ παύατα]]γ πἀορί ἴμο ἔθιμα!θ παΠΙ9, 
Βο έλα οοπιιθηίαίογ ΗΙ]ατγ ἀἰξδποί]γ. 

Τὺ βιου]ά "6 αάάεά ὑμαὺ ὑπ ποτά 15 αοοοπἰααθεά ἃ8 ἃ πιαδου]ίπο νυμφᾶν 
1η Π). 1, Ρ, διὰ 88 ἃ ἔδῃ)λϊηΐπο νύμφαν ἵπ Β΄ απᾶ Επαμααςδ (ΤἸΒΟΒΘ ΠΟΥ ΓΒ ΜΒ). 

1 Μοτο ῬΓΟΌΔΟΙΥ {πμ6 Ἰαίίετ. Ιῖῃ0 Ἰαΐου ἀοαρί]οςς οοπ5Ιᾶοτοᾶ ἴἩθ Παπ1θ 
Ὦοπῃ. ΧΥΪ {θ ἰθγπηΙπαίΙοΏΒ -α ΒΠᾶ ἂς 
ΤΟΥ {16 ΜεπαΙηῖπθ απᾶ τηΒΒΟΠΙΙΠΘ ΠΒΙΙΘΒ 
ΤΘΒΡΘΟΙΨΘΙΥ 3πθ οαγθ{ΙΙΙΥ τερτοᾶπσεά 
ἴῃ 11θ Ἠατο]θαη Ὑετβίοῦ. [ἢ εν. 15 
1πᾷ6εά πο Ἠαγθ οιωίας, Ὀιῦ {π6 ἴταβ- 

{ο "6 ἃ οοπἰχαοξίοη ΣΟΥ εἸωζίαπι. ΤῊΘ 
Ῥτορεσ Βγτῖαο ἴεγπιϊπαδίοη -ᾱ ΒΘΕΠΙΒ 
οΠΙ7 {ο 6 επιρ]ογεᾷ ἴον {16 ἄτεεῖς -αϑ 
1Ώ ὙΘΙΥ͂ {ατηΙ]Ι8Υ ηΒΙΗΘΕ Ρ16Ἡ 45 Ρατ- 
παθδα, Πιικα. 



ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝΡ, 255 

Οπ ια πιοαπίπη οὗ πλήρωμα. 

ΤΗΕ γογῦ πληροῦν Ἠαβ Όντο 861508. 10 αἰσπίῇος οἶδ]ιον (1) «Το Π11”,Θ. 5. ΤῊΘ τηοαη- 
Α ος 11. 2 ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον; ΟΥ̓ (2) “Τὸ 1], οοπιρ]εῖο, Ῥοχ[οο, της οὗ 189 
ΒοροπιρΗ κι”, 6.5. Μαΐΐζ. χχυϊ. 56 ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί, Βοπι. ΧΙΪ], ο 
νόμον πεπλήρωκεν, ἈΑοὐδ ΧΙΙ. 25 πληρώσαντες τὴν διακονίαν. Τ16 Ἰαῦ06υ 8Β6Πβο 
Ἰπάθαά 15 ἀοτῖνθᾶ {οπα ἴμο {οσπ1θτ, Ῥαῦ ρτασξίοα]]γ 1ὖ Ἰαβδ Ῥθοοπιο 5δοραταίο 
{γοπα 16. ΤῊΘ σοῦ οσοισβ αἱἰοσοίπετ αροπί α Ἰαπάτεα 6πιες ἵῃ ἴμο Νου 
Τοβίαπιεπί, απᾶ {ΟΥ 676ΥΥ οπ6 Ἰηβίαπος οἵ ὑμο {ΟΓΠΙΘΥ 86ΕΠ8Θ Ποιο 816 αὖ 
Ἰεαςί ἔσαν οὗ {πο Ἰα6ΐογ. 

Τη {1ιο ΙπτοβθϊσαδίοηΒ το πᾶν Π{]ιεγίο Ῥοθσπ πιαᾶο Ιπίο πο εἴσπ]ῆβσα- Έα15ο ἵεριιο 
ἐΐοπ οἳ {πο ἀθτίγοᾶ 5αΏβίαηθϊνο πλήρωμα, 8 16 ο6σατΒ ἵπ ἴπο Νου Τορία- Ὃ ο 
πιθηΐ, απ αἱπιοβύ οχο]αβίνθ Ῥγοπιήποπορ Ἠα5 Ῥ6οῃ ρῖγοπ {ο ἴλπο {οΓΠΊΘΥ ΠιθαΠ- προς, 
Ίπσ οἵ ἴμπο γοτῷρ; απᾶ πιο οοπ[αβίοη Ἰμαβ ατίβοπ ἵπ οοπ5ἙαἹθηςθ. ΤῊΘ 
αααβίοπ ας Ῥουπ ἀἰβοιββοά Ἱπ]είΠθγ πλήρωμα Ἠα8 ΑΠ αατο ΟΥ̓Δ Ῥαββῖνο 
56:56, πηοί]ου 16 ἀθδοτίρθς πο ΠΠΠ Πρ βαρβίαπσο οὐ {πο β]]εὰά τοεερίασ]ο: 
απά ποῦ ππ[γοαιεπ{]γ οτἶθ]ο Ἠαγο αγγ]γεά αὖ ἴπο τοι] ὑπαῦ ἀῑβετοπί 
Ρταπιπιαξῖσα] 86Π805 τηπιϑῦ 6. αὐίασ]αά {ο ἰὖ ἵπ ἀῑβεγεπυ Ῥαββασθ, 6ΥΕΠ τοβα]ίησ 
τὶ πὶ ἔ]λο Ἠπιϊές οὗ ἐῑο βᾶπιθ ορἰβ]θο. Τ]α8 16 ας Ῥθυι πιαϊηίαίηαά ὑπο Τη ὑΠπθο]ο- 
Όιο ποτά Ἰαβ ἃ ραββίνο 56η86 ΄ἷά ααοά Ἱπιρ]είαχ) ἴῃ ΕΡΙΙΘΒ. Ἱ. 23 τῇ ἐκκλησίᾳ Ἐν ο 
ἥτις ἐστὶν τὸ σώμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου, 
ἃ πα απ ααέ]νο 56ηβο “14 αοᾶ Πππρ]εί” ἵπ Ἐρ]ιθς. ΠΠ. 19 ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν 
τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. ἸΙπάθαᾶ 80 Ίοπς6 ἃ8 Ἡο 866 ἵπ πληροῦν οΠΙΥ ὕΠ6 Β6Π86 
ένο ΒΙ’, απᾶ γοίαδο {ο οοπίεπιρ]αίθ ἴλπο 8ΕΠ5Ο {ο οοπιρ]εῦε’, 16 ΒΘΘΠΙΒ ἵΠ]- 
Ῥοββίρ]θ 6ο 6βοαρο {γοπα {πο ἀϊβιοι]ίος πγλ]ο] πιεί τι8 αὖ 6ΥοΙΥ 01η, Ο06Γ- 
πήβο ἴλαη ὮΥ αδεϊσηίησ {ο 15 ἀατιναίίνο πλήρωμα Ροίλ απ δοίϊνο απά ἃ 
Ραβαῖνε 5θη86; Ῥαῦ {Π6 ρτοαίαδύ Υίο]εποθ 15 (ας ἆοπθ {ο πο οοππαεχίοη οὗ 

ὑμεο]ορΊσα] 4688. 
Μοτεοτεγ ὑπ ἀϊεγοσαγα οἳ ]εσῖσα] γα]ος 15. ποὺ 1688 νΙο]επί]. Θιαρβίαπ- απᾶ ἀῑρτο- 

ὤνος η -μα, Γογπιοᾶ {ποπ ο Ῥογ[οοῦ Ῥᾳβΐνο, αρροαγ 4ἱπαγς ἔο Ἠατο ἃ Ε81 οὗ 
Ῥαββίνο β0Π59. ΤΗΘΥ ππιΥ ἀοποίο ἂμ αὐβίγασῦ πούϊομ ΟΥ ἃ οοπογοίο ἐλίπς ὃ ο δν 
ὉΠΟΥ͂ πιαγ εἰσηί{γ (Πο δούϊοπ 1561 γοσαγα θα αξ οοπαρ]είο, ος {86 ρτοᾶιοῦ ο 
ιο αοίῖοη; Ὀπὺ ἴῃ ΠΥ 6356 ἴΠογ ρ]νο ο γΕβι{ οἵ ἴμο 3ς0πΟΥ Ἰπγο]νοά ἴῃ Μεαπῖης 
{86 τ γοῦΡ. Βασ] {ου οκαπηρ]θ ἃΓ6 ἄγγελμα “ἃ Πιθββασθ’, ἅμμα οἱ βαθδίδη- 
έα Κηού᾽, ἀργύρωμα “ἃ β1]νογ-πιαᾶθ γ6886]᾽, βούλευμα “ἃ ΡΙΑΠ᾽, δικαίωμα “ἃ ἘΝΦΕῸΣ 
τἰσηύθουβ ἆοαά” οὐ' “δῃ ογάΙπαποθ’, ζήτημα “ἃ ἱηγοϑυ ραν οη᾽, κήρυγμα “ἃ 
Ῥυοοϊδτηδύϊοπ᾽, κώλυμα “8 ΠΙπάΤαΠΟΘ᾽, ὁμοίωμα “ἃ Π]ΕΠΘΒΒ’, ὅραμα “ἃ νἱδίοπ᾽, 

πληροῦν. 

-μα. 

10 το πιβίη 86Ἠ565, “1α αποᾶ 1ππρ]θ- 
ταγ) απᾶ “1ἃ απο τος ἱπρ]είατγ”, {Π6 
Ἰαΐΐοτ Ῥοαΐτπσ [Π6 ΠΙΟΙΘ ΟΟΠΊΠΙΟΠ. ἘἨθ 

1 ΠῊ 6 τηεαπῖηρ οὗ {Π]β ποτ πλήρωμα 
15 ἴπο εαρ]εοῦ οὗ ἃ Ῥαβοτ 1ε υοσί πλή- 
ρωμα υατίο δεπ»ι πι Ν. 1. ἴῃ Β οΥΥ 5 
Ογριβο. 4σαᾶ. τ. Ῥ. Ι45ᾳ., δα οἵ δ 6]8- 
Ῥοταίθ ποίθ ἴῃ ΕὙΪύΖβο θ᾽ 5 Ἰεοπι. τι. ϱ. 
469 84ᾳ. ίοιυ αὐδθιηρίβ {ο Βῃουν {πα 
15 α]νβγΕ Ί188 δὴ δούϊγθ 5επ5ο “14 ᾳποᾶ 
ἱπηρ]θῦ 2 {π πο Νον Ταβίαιπεπί, Ἐτίίπ- 
βοἩο τὶσμθ]σ οῬρ]εοῖς ἴο αββίσηίησ ἃ 
ῬΘΥΒΙβύθη ΠΥ δοῦϊγθ Β6Π5Θ {ο ἃ ποτᾶᾷ 
ὙΠΟ ας α ἀἰτθοοῖιγ Ῥαββίτο {εγπηῖ- 
ηα/ίοη: απᾶ Ίο Ἠϊπιβε] αἰὐίραίθς ἴο 

αρρατοη/{]γ οοηρἰᾶστα {]ιαί ἢ Ἰαςβ 51ΙΤ- 
πποαηθθοά {πο ἀμποα]ήθβ Ιπτο]νοᾶ ἴῃ 
Βήουτ’Β νίουγ, ΤοΥ ΠΘ βρθα]ς οὗ 815 ]α56 
8.5. ὃ Ῥ88βίγθ 5Β6η86, {Ποπσῃ ἴῃ [αοῦ 11 18 
πού! ηρ ΠΙΟΥΘ μαι “14 αποᾶ ἱπιρ]εῦ ἢ 
εχκρτθββεά ἵπ οἴπετ ποτᾶᾷβ. Τη ΠΟΙ. 
ΧΙ. 1Ο πλήρωμα νόµου Ὦθ οοποθᾷθβ 1 
αοΏνο 56η586 /]οσῖς οοπιρ]εο”’, ἢ. ϱ, 
ἑοὐβετγα{ίο”. 
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ΑΡρρατθηέ 
εχκσε)- 
(108. 

πλήρωμα 
οοπηροίρα 
ἢ [η6 
βοοοπᾶ 
β6η56 οὗ 
πληροῦν. 

Τ{8 πι565 1η 
ο]αβδῖσα] 
ΤΙ{ΘΙΡ. 

ΓΑ 
ΒΠΙΡ᾽5 
ΟΥ̓Θ.ἢ 

ΒΡΙΡΤΙΣ το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

στρώμα “ἃ ΟΥρεί’, σφαίρωμα “ἃ τουπᾶ Ὀμ]ησ), οἴο. Τπ ΠΙΑΠΥ οα5ες ἴπθ 
ΒΆΠ1Θ ποτά Μ01] Πᾶν ἔπο ππεαπίηςς, Ὀοῦ]μ Ἡοπεγνεν ραδδίνα; 16 Μ01}} ἀεποίθ 
Ῥούῃ ιο εοπιρ]είοᾶ δοίϊοη απά {πο τοκι]ό οὐ οὐ]εοεῦ οὗ ἐμ δοίϊοῃ : 6.5. 

ἅρπαγμα ἴμο τοῦΏετγ’ ος πο ’Ῥοοῦγ᾽, ἀντάλλαγμα {886 ΄εκεμαπσο) ος ἴλο 
ἑὐίησ νου ος ἴακοηυ ἵπ οκμαησθ᾽, θήρευμα {π6 ΄Ἠαπί) οἳ ἴπθ “ΡΥεΥ’, 

πάτημα {ο ’ἐτεαᾶ) οὐ {π6 ΄ οαγρεῖ’, απᾶ ἐπ πὸ. Βαῦ ἵῃ αἲἲ οαβες ἐπ ποτά 
15 αἰτὶοῦ]γ Ῥαδείτο; 16 ἀεβοιρος ὑπαῦ πο πιὶσ]6 πᾶν εἰοοά αἴθ ιο 

δοῦν τετΏ, οἰ ἃ5 ὕμ6 ἀῑτεοῦ οΏ]εεῦ ος α5 ἴπο οοσπαίθ ποβοῃ. ΤῊΘ 
αρρατεηύ εχοθρ{Ιοη5 αγθ οπ]γ αρραγοεπ6. Βοπιθίίπιθς {μῖς ἀεοθρίγο αΡΏΡρεαί- 
8Πο0θ 18 ἴῃ {πο γοτὰ 1561, ΤἨτβ κάλυμμα “8, νεῖ]) 56οπι5 {ο ἀαποίο “ἐμεῦ 
πΙο] οουογς’, Ῥα 16 18 τοα]]γ ἀοτῖγεά {ποπι αποίμεχ 8εηΏ86 απᾶά οοπβίγαοξ]οἩ 
οἵ καλύπτειν, ποῦ “ἴο πα θ᾽, Ὀαὺ ΄{ο πταρ τοπ” (6.5. Ποπ. 71. Υ. 315 πρόσθε 
δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐκάλυψεν, ΧΧΪ. 321 τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε 
καλύψω), ἃπα ἰ]ογείογο 15 βύυΟ]γΥ Ῥαδεῖνο. Βοπιείίπιος ασαῖη πο 1ΠΑΥ 6 Θὰ 
αδίταγ ΟΥ̓ {πο Δρραγθηῦ οοππεσῖοη τὶ ἴ]ιο {ο]]οπίηπσ σϑηϊἶνθ. ΊΤ]μας ἴῃ 
ῬΙαύ, 2,707. 78 Ἑ δήλωμα τοῦ προκόπτειν ἴλο ποτα (068 ποῦ ΠιθαΠ, ἃ5 πασηῦ 
αΏρεαχ αὖ Βτεῦ βἰρῃηῦ, “ἃ ἐπίηρ' επονῖης) θαὺ “ἃ ἐπίησ 5ῃουγπ᾽, “ἃ ἀθπιοι- 
βύγα 0 ϱἶγεπ); ΠΟΥ ἴῃ 2 Ίμε55. 1. 5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τητδῦ πο 
εχρ]αῖη ἔνδειγμα “ἃ {π]πρ’ ρτονίης’, Ραΐ “ἃ ἰῃϊησ Ῥτογες”, “ἃ Ρτουβ, Απά 
ῃ8. 8816 8 Ῥγοβαβ]ψ {πΠ6 9356 4150 ΕΠ 5 ΕΣΡΓΘΒΕΙΟΠ5 385 συμποσίων 
ἐρέθισμα (ΟΥἰ 5 ἵπ Α{Π6Π. ΧΙ. Ρ. 6οο Υ), τόξου ῥῦμα (Ἠβο]μ. ευη». 147), 
απᾶ {86 Ἠκο; π]ετο {Π6 εαΏΞίαη{γες ἴῃ -μα ΔΓ ΠΟ ΠΙΟΥΘ ἀερτίγεςά οὗ (ιαῖν 
Ῥαββίγο 8ΕἨ8Θ ὮΥ ὕΠ6 εοπποεχίοΏ, (Παπ {Πογ 816 ἴπ ὑπόδημα ποδῶν ΟΥ στρώμα 
κλίνης ; ἴλοιςσὴ ἴῃ 810 Ιπείαπςσθβ {ο εθηςδο οὗ ροοίῖσα] οοπδίγιοξΙοη ΤΙαΥ 

ο{ἵεη Ἰοαά {ο ἃ {αἱ5ε ΙΠ/6ΥΕΠΟΘ. ΑπαϊοσοτΒ {ο {Π15 ]α56 ο]α55 οὐ 61865 15 Ἐν. 
Τγοας. δ24 Ζηνὸς ἔχεις κυλίκων πλήρωμα, καλλίσταν λατρείαν, ποῦ ΄ πο β]Ηῃςσ’, 
Ῥιό ια Γαἱπος» οἵ {με ο)», ὑπ Ὀνηηῖης οἳΡς, οὗ Ζοιι5.’ 

Νον 1 πο οοπῄπθ ΟΠΥΒΟΙΥΕ5 {ο {1ο 5εοοπά οὗ ὑπ6 πο 8εΠ8ε5 αΏογο 
αδογῖρος {ο πληροῦν, ᾿ῦ 86ΕΙΠΒ ΡΟΒΒΙΌ1]Θ {ο οκρ]αῖηῃ πλήρωμα ἵπ {ἢ 58:16 ΊΤαΥ, 
αὖ αἲἱ ογοηίς ἵπ ἃ}} {πο ἐ]ιεο]οσίσαὶ Ρᾶβδαςε» οἵ δῦ Ῥδὰ] απά δύ 1 ομη, ππζλοιῦ 
ἀοἵπσ αΏΥ νΙο]επορ {ο {Π 8 σγαπιπιαξίσα] {ΟΥΠΙ. ΑΒ πληροῦν 18 ΄ ο οοπιρ]είε’, 
80 πλήρωμα ἵ8 ' λαῦ π]ΏΙοι 18 οοπιρ]είαςᾷ”, 1.6. ἴ]ιο οοπαρ]επιοπ61, 6 Γ]] 
έα]ο, ιο οπ/ῖτο ΠΊηΡ6Υ ος ἀυδη γ, [Π6 Ρ]οπ]θιιάς, ιο ρετ[εςδίοη. 

118 Ἱπάσθά 18 6 ΡΤΙΠΙΑΥΥ 8ΕΠ5Θ {ο πηίο 195 οοπηπιοπθβῦ Ἰδασος ἴῃ 
οἸαββίσα] (γοσὶς οαπ 6 πιοβὺ οοπγεπἰαϐ]γ το[εγταᾶ. Τῆας 16 εἰσπῖβες (1) 
6Α βΠἱρ οτοπ’: 6.5. Χοεπ. Ποῖ. Ἱ. 6. 16 διὰ το ἐκ πολλῶν πληρωμάτων ἐς 
ὀλίγας (ναῦς) ἐκλελέχθαι τοὺς ἀρίστους ἐρέτας. ΤΠ Ε]ῖ8 5686, ΥΕ 18 γ6ΥΥ 

{γουισπέ, Τὸ 15 ϱειετα]]γ οχρ]αίποἆ α5δ Μανίης απ ἃούϊνθ ἴοχσο, “ὑμαῦ νηῖο]ι 
Β]] ὑπ6 ρα”; απᾶά {Πἱ5 τουγ οὐγίοιδ οχρ]απαβίοη 18 τουοπηππεπάεά ὮΥ ἴο 
{αοῦ ὑμαὺ πληροῦν ναῦν 18 ἃ τουοσπϊδεᾶ εχρτεβδίοη {ος “πιαπηῖης ἃ 5Η1Ρ’, ϱ.6. 

1 ΤῊ ἘΠ ΠΡ 5}. ποτᾶ οοπαιρ]οπιεηί Ἠαβ 
ἔπο αἰβύϊποῦ βθη8565. 10 15 αἰίπος (1) 
[16 οοπιρ]είθ βϑὺ, ἴπο θῃξτθ ααδη 
ΟΥ̓ ΠΌΡΟΥ, ΠΙΟ βαςδῇθς α ϱίτεη 
εἰαπᾶατά ος οαᾶτθ, 8 6. 5. 6 60Π]- 
Ῥ]επιεπύ οἵ ἃ τοσπεηέ; ος (11) {πο 
ΏΤΠΙΡΘΥ ΟΥ ααδη ΠΥ ΒΟ, π επ δα ἀρ 
{ο α Ῥγθοχιβίϊηρ ηππιβας ΟΥ αἀπδηὐγ, 
Ῥτοάμποθβ οι ρΙθίθηθθβ; 8ἃ8. 6. 5. {88 

οοπιρ]επιεπύ οὗ 8 8616, 1.6. ἴπο 8619 
Ὦγ σηῖοα 1 [8115 Αποτί οὗ Ῥεῖηπς 8 
οοπαρ]είο τὶσΠ{ βπσ]ο. Τη οἴπαι ποτᾷς, 
19 15 οἰίῃετ {Π6 πῃο]θ ΟΥ ἴπθ ρατί. Α8 
α ἰπεο]οσίσα] ΊΘΙΤΠι, πλήρωμα ΟΟΥΤΘ- 
Εροπᾶβ {ο {ο Πτα οὗ {Πθβθ πο ΞΕΏΡΘΡ; 

δια νι {π|5 πιεαπῖησ 41οπθ ἐμ ποτ 
ἑοοπιρ]οπιεπ{ ̓  Μ11 Ὀ6 πβεά ἴῃ {86 ἴ0]- 
Ἰονίης αἰββου 0}. 
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Χεπ. 17ε1. 1. 6. 24. Ταῦ πλήρωμα 18 πἰδοα ποῦ ΟΠΙΥ οἳ {Π|6 ΟΥ̓ ΙΙ] ΠΙΣΤΑ 

ἃ 5Ηἱρ, θαὺ 4150 οἵ {116 5Η1Ρ τ μον 18 ππαππιος γη α ογουγ; 6.5. ῬΟΙΥΌ. 1. 49. 
4, 5, τὴν παρουσίαν τῶν πληρωμάτων...τὰ προσφάτως παραγεγονότα πληρώ- 
ματα, Ἰπιοίαῃι Κ767.. 15. 11. 37, 38, ἀπὸ δύο πληρωμάτων ἐμάχοντο...πέντε γὰρ 
εἶχον πληρώματα; απᾶ {6 15 ΑἸΠΠοα] Ὁ {ο 566 πον ὑπὸ ποτα οου]ᾶ θ6 ὑγϑηβ- 
{εγτοᾷ [γοια ὑΠ 6 οΥΟΥ ἴο πο ΠΡ ἃ8 ἃ π]ιοίο, 1 {16 οΟΠΊΠΊΟΠ Θχρ]απαύϊοπ 
ὙΘΓ6 οογγοοῦ. ΕἸ ύσβοῃθ (7εοπα. 1. ϱ. 469 8ᾳ.), {ο π]ιοῦα 1 πὶ ΟΠ ον ἱπαοθίοα 
ΤΟΥ {11ο ῬαββαρῸ5. αιιοθᾷ {π {118 ΡαασταΡΗ, ας Ῥο]ά]γ σἵγοη ὑπ6 πογὰ ὕπο 
ἀϊγοοί]γ ορΡοβΙζθ ΒΕΠ5ΟΒ ἴπ {Πο {πο 63865, οχρ]αϊηίης 16 ἴῃ ὑΠ6 οπθ «οι απίρας 
ΏΦΥΘ5 οοπιρ]αηέας, ἢ. 6. Υε] 50011 ΠηαγΥαΙο5 το] π]]θος οἰαρδίαγῃ γαι αἰτίᾳο”, 
απά ἴῃ ὕπο οἴμοτ “1ἃ ᾳποά οοπιρ]ούατ, δ. ο. παγὶσαπι”; αὖ ὑμ15 β6γογαπςο οὗ 

πιραπίηςσ ὁ ἢ Ἠαγά1γ Ῥο πιαϊηίαϊπαοᾶ. ΟἹ ἴ]ιο οὔθ λαπᾶ, 1 πο βι ρροβθ ὑπαΐ 
ἴπο ΟΥ̓ ἵ5 5ο οα]]οᾷ ἃ5. “π6 οοπιρ]επιαπθ’, (1.6. “ποὺ ναί νο] ΒΙἱ5 {Π6 
β11Ρ’, Ὀαὺ “ὑπαῦ γ]ΙοἩ 15 1056} {11 ος οοπιρ]αίο ἵπ τοβρεοῦ οἵ {Π|6 5110), 
ππθ ΏΥΘΒΟΙΥΟ {ο Ῥαςβῖνθ 56η850 οἵ ο ποτᾶ, π]ῖ]ο αὐ {ιο 6αΠ1Ο {πιο {ἐ]ο 
{γαΠβΙΟΥ6ΠΟΘ {ο μα ΠΙΙ1Υ οᾳπἲρραᾶ απά πιαηπεᾶ γ6586] 1{δο] Ῥοσοπιος παΐτιγα]. 
Τὴ {{πΠ|8 Β0η80 “ἃ οοπιρ]επιοπῦ) πο Ίπανο {ΠπΠῸ πογά αδοᾷ αραῖῃ οἱ απ ΑΓΙΠΗΥ, 
ΑὐἹβία. ΟΥ.1. ϱ. 381 μήτε αὐτάρκεις ἔσεσθαι πλήρωμα ἑνὸς οἰκείου στρατεύματος (2) “Ῥορυ- 

παρασχέσθαι. (2) Τῦ 5οπιείπιο βἰσπίῇοβ ΄ἴλο ρορι]αξίοη οὗ ἃ. οἰΐγ᾽, Αγὶςί, Ἰαθίοη, 
“οί. Ἰϊϊ. 13 (Ρ. 1284) μὴ μέντοι δυνατοὶ πλήρωμα παρασχέσθαι πόλεως (ο0ΊΏΡ. 
ἵν. 4, Ῥ. 1291). ΟἸΘΑΥ͂Υ ὑπ6 βαπιο 146 οἵ οοπιρ]οίαπθββ απᾶργ]ος {8 

πιραπίης οἳ {μο πογά, 5ο ὑπαῦ Ἠεγο ασαίη Τρ βἰσπ]ίος “0Π6 οοπιρ]οπιοη{”: 
οοπηρ. Πίο. Ηλ]. 4. 10. νὶ. 5Ι τοῦ δ᾽ ὀλίγου καὶ οὐκ ἀξιομάχου πληρώματος 
τὸ πλεῖόν ἐστι δημοτικόν κ.τ.λ., ΒΠΥ. 705); 663 τῶν φίλων πλήρωμ᾽ ἀθροίσας (3) «Τοία] 
ἔιο π]οῖο Ῥοάγ οἱ 5 ΠΙεπάς᾽. (3) ΄Τπο οπτο βαμη", Αγὶβῦ, Κγεβρ. 66ο διπουπί.᾽ 

τούτων πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν, “ Ἐχοπα {Π656 βοπτοθς ἃ (4) “ΕἘπύϊτο 
ἰούα] οἵ πθατ]γ ὕνγο ὑποιιβαπα ἰα]θηῦβ αοοτιιο8 {ο π8΄, (4) “ΤῊ {1 ἐδυπλ᾽, ἔθυσα. 
Ἡογοᾶ. ΠΠ. 22 ὀγδώκοντα δ᾽ ἔτεα ζόης πλήρωμα ἀνδρὶ μακρότατον προκέεσθαι. (5) «Εα]β]- 
(5) ΄Ἐμο ρενίοεί αἰαϊηπισπ{”, ΄ πο Εα]] αοοοπΙρΗΙβΗπιοη{”, 6.5. ῬΗΙ]ο ο «4407. πιθηῦ.’ 
46 (τ. Ῥ. 39) πλήρωμα χρηστών ἐλπίδων. [π Βῃογῦ ιο Γππάαπισηία] ΠΙΘαΠ- 
ἵπο οὗ π6 ποτά ϱ6ΠΕΓΑΙΙΥ, λοαδῃ Ρογ]μαβρ5δ ποῦ αΠΙΥοΓΡΑΙΙΥ, 15 ποίου «ἰ]ο 
β]πς πιαίοτία]”, που “{Π6 γοββο] Π]]οά”; Ὀαῦ "μα πο] 18. οοπιρ]οίο ἴῃ 
1086]/{”. ος 1π οὔμεγ γγογᾶς / ρ]οπϊθαᾶο, {α]ποςβ, ὐοίαλίγ, αθαπάαπορ., 

Ίη ιο οβΡροΙ5 ὑμο 868 οἵ νο νον Ργοδεπύ βοπιο ἀῑβιοι]ίψ. (1) Τη {786 οὗ 
Μαϊί. κ. 16 αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα πλήρωμα 

γίνεται, 16 Υ6[ετ5 {9 ὑπΠ6 ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ΝΟ] Ἠὰ8 6ομο Ῥοίοτο; Ῥαΐ πεν πος 
πλήρωμα πεοἆ ποῦ ὑπογοίογο Ῥο εαιἠνα]οπῦ {ο ἐπίβλημα 80 38 ἴο ππραπ {Π6 το, ἶχ, 
Ῥαύοῃ 1056], ἃ5. 15 οἴδοῃ δββαμηθα. Τὴ6 {οοπίπς ῬΤΟΠΟΙΠ αὐτοῦ 5 τηοβῦ 16. 
παζτα]]γ τοίουγθα {ο ἐπίβλημα; ἃπα 1 850 πλήρωμα ἀθβοτίρο «{ῑιο οοπ]- 

ΡΙείεπαβΒ’, πηῖοἩ γοδα]ί5 {οπι Όλο ραΐοἩ. Το βἰαζοπιεπό 15. ὑππ8 {λτουνι 
Ἰπίο ο Τογπι οὗ ἃ ἀῑτοοῦ ΡαἵαάοΣ, ιο ΥογΥ οοπαρ]εύεπθβΒς πηα]κίης Ίο 
Ραγπιοπῦ Ίπογο Ἱπιρογ[εοῦ απ Ῥοίογο. Ίπ ἰλο Ῥατα]]ο] Ῥαββασο Ματ]ς Ματς 11. 
Ἡ, 21 [ο γαγαῦῖοπΒ 4Υο ηππιετοας, Ραῦ {πο τὶσ]έ τοπάῖπο ΒΘ 6118 ερτίαίη]γ 21. 

{ο Ῥο αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ, τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ κ.τ.λ. Πο τοοαοϊγοἆ 
ἰοχὺ οπιΙζβ ὑπ6 Ῥτεροβί(Ιοπ βίου αὐτοῦ, Ῥαΐῦ ἃ. σ]αηοο αὖ ἴ]ο απέΠογίθίος 18 
οοπγΙηοῖης ἴῃ {αγοι οἱ 108 Ἰηβετί]οῃ. ΤΠ 5 οαδο ὑπ οοπβἰγισίῖοι πη]] ωο 
αἴρει τὸ πλήρωμα (ΠοΠῃ.) ἀπ᾽ αὐτοῦ (1.6. τοῦ ἱματίου, ΨΙΕἩ Ἠαβ Ῥουπ. ΠΙΘΠ- 
Ώσποαᾶ Ιπιπιοβ(αἴοΙγ Ὦ6{οΥΘ), τὸ καινὸν (πλήρωμα) τοῦ παλαιοῦ (ἱματίου) ; 

«Τ]ιο οοπηρ]είθιιθ»θ ἴακον αγαγ ἴτοπα ο σαγηιοηί, {Π6 ΠΟῪ οοπιβρ[οίοποθ 

601, 17 



Ὄκασο ἴῃ 
δύ Ρατ] 
Ἐ]ριβί]ος 
ὍΣ. τ. 
26. 

Ῥοπῃ. σα. 
1Ο. 

ΠΥ. χΥ. 
20. 

αα]. ἵτ. 4. 
ΤΡΗ. 1, το. 

Τογη. ΧΙ. 
25. 

Τοπι. χα]. 
12. 

ἄοεποτα] 
τθρι]ό. 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΠΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ, 

οὗ {Π6 οἷά ϱαγπιοπέ”, Ἠ]ιεγο ἴ]ιο Ῥραγαᾶος 18 ραῦ 5011 πιογο επιρ]ασα]]γ. 
(2) ἵπ Ματς τΙ. 43 να τὶσαῦ τεπάῖης ἰβ καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφί- 
νους πληρώματα, 1.6. ’Γ111” ος ΄εοπιρ]είθ πηθαδγος’, π]ιογο {Π6 αρροδίδοι {ο 

κοφίνους ογ]αζθΒ {ο ἰοπιρίαίίοη {ο οχκρ]αῖη πληρώματα 38 “ἃ ᾳπαθ ἵπῃ- 
. Ῥιεπῦ. Οἱ ἴμο οἴμαεν Ἠαπά ἴῃ Ματ] ΥΠ]. 20Ο πόσων σπυρίδων πληρώματα 
κλασμάτων ἤρατε; {μὶβ ποιὰ ο ἴ]λο Αγίπια Γαοῖς οκρ]απαθίοπ: ΟΟΠΙΡ. 

Ἠοο]θβ. 1Υ. 6 ἀγαθόν ἐστι πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πληρώματα δύο 

ὁρακῶν μόχθου. Ῥαὺ 16 15 ορ]οσοπαβ]θ 6ο νο απ αοἰῖνθ 56η86 0 πλήρωμα 
ππάςγ ΔΗΥ͂ οἰτοππιδίαποςς; απᾶ 1 ἰῇ 5110} Ῥαβσασος ὑπΠ6 ραίσ]ι {561 15 τηεαιι, 
6 τηαδῦ 501}} Ὦο 50 οα]]αᾶ, ποῦ Ῥοσαιδο 16 8115 {μα Ἰοῖς, θαὺ Ῥοσαιδο 1 15 
1{βο][ Γ11ηο5ς ος {1 Πιοαδιτο α5 τεσαγᾶς {π6 ἀα[εοῦυ το πεεᾶς 5ρ- 
ῬΙΣ ΠΡ. 

Έτοπα ὕΠ6 ΟΒΡ618 γὕὸ Ῥαξ5 {ο {πο Ἐριβίϊθβ οἵ δ Ῥαπ], π]Ποξο ἀβαθὸ 
Ῥδαβ πιογο ἀἰτοσίΙγ ὁπ. Οἱ βαΏ]οοῦ. Απα Ἠετο {πο αγἰάσησο 866ΙΙΒ αἱ] {ο 

ἐια {π {πο βαπηθ ἀἰτοσίίοπ. (1) ἴῃ 1 0ου. Χ. 26 τοῦ Κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ 
πλήρωμα αὐτῆς Ἱν οοςΙΙ5 ἴῃ ἃ αἹοίαθίοη {ΤΟΠ ΡΒ, χχὶν (κκ). τ. Τὴ οχ- 
ΡΙΘΒΒΙΟΠΕ τὸ πλήρωμα τῆς γῆς, τὸ πλήρωμα τῆς θαλάσσης, 060ΙΥ 86Υ6ΓΑ] ΜΙπιεΒ 
ἵῃ {ο τιχχ (6.5, ΡΒ. ΧΟΥΪ (ΧΟΥ͂Ν 11, {6}. σΙΠ. 16), ΝΊΙΕΓΘ τὸ πλήρωμα 18 ἃ 
ἐταπε]αδίοη οἵ κος, ἃ πογά ἀεποβπς Ῥτϊπιατ]γ “ {1]ποςς’, Ὀπὺ Πανίης ἴῃ 1185 

βοοοπάατγ δε ἃ οοηβἰἀεταΡ]ο Ἰαὐέαᾶς οἳ πιθαπῖης ταησίησ Ῥείπεεῃ ΄οοή- 
{επ απά αραπάαποςϱ’. ΤΗΙ5 Ἰαδῦ 8εΠ56 86οίης {ο Ῥτοοπιϊπαίο ἴῃ 108 
τοῖς τοπάστίησ πλήρωμα, απᾶ παρα {ια οὔμεν 15 εσο]αάθᾶ αἰίοσεί]εν ἴῃ 
ΒΟΠΊ6 Ῥαββ8σς6Β, 6.5. Οπηῦ. ν. 13 ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων. (2) [πῃ Ῥοπι. κ. 1Ο 
πλήρωμα νόµου ἡ ἀγάπη, {6 Ῥοδέ οοιπησπ6 9Π {Π6 πθαπίησ οὗ Π0 γγογᾶ 18 
{πο οοπ{οσί, Υ6Υ. ὃ ὁ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν, 80 ἴΠαῦ πλήρωμα 

Ἠθγο ΤΙΘαΙΦ ἴπο ΄ οοπιρ]είοποββ) απᾶ 80 ’ΠιΠ]πιοπί, ΔΟσΟΙ ΡΠ Βῃμηθηὐἢ : 5866 

{86 ποίο οἳ (α]. ν. 14. (3) 1π Ἠοπι. ΧΥ. 29 ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ 
ἐλεύσομαι, ᾿ῦ Ῥ]αϊπΙγ Ἠαβ ἴ]ιο 5εη5ο οἵ “{αἱπο5», αὈιπάασποςθ). (4) [ἢ πα]. 

ἷν. 4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου απὰ ἨΡ]ι6β. 1. 1Ο εἰς οἰκονομίαν τοῦ 
πληρώματος τῶν καιρῶν, 15 ἴοχοο 15 Παδίταίοά Ὦ} 500) Ῥαβδασθο8 8 Ματ]ς 
Ἱ. 15 πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία κ.τ.λ. 1ο αχὶ. 24 ἄχρι 
οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν (6οΙΠΡ. Αοὐβ 1. 1, ΥἹ]. 23, 30, ἴΧ. 23, ΧΧΙΥ. 27), 80 

ὑμαῦ ὑπ οχΡτΟΒΒΙΟΠΒ η] Ίηοαπ “ὉΠ [Ὁ}] πηθαδατο οἵ {πο πια, πο [Ὁ]} {α]ο 
οἵ {ιο βθαβοηβ᾽. (5) [ἢ Τοπ], ΧΙ. 25 πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγο- 
νεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, ᾿ῦ Β66ΠΙ8 {ο πηθ8 ο ΓΗ] παπι 

ρου”, «πο ν]ιο]ο Ῥοάγ”, ( μούμου ιο π]ο]ο αὐδο]αία]γ, οὐ ὑπ πγ]ο]ο γο]α- 
Ώνα]γ {ο αοα᾽ 5 ΡαγΡοβθ), οὗ πΊοὰ οΠΙγ ἃ ῬΡατῦ μα ΠΗϊμετίο Ῥουπ σαΐμετεᾶ 

Ιπ{ο ο ΟΠαΥομ. (6) ἵπ απ ομγ]θγ Ῥραδδασο ἵπ ἰλμῖδ Παρίου ὑπ 6. 5απιο 
εκργθβΒίΟΠ ΟΟΟῸΒ οὗ {1ο 968, χὶ. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος 
κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 

ἩἨοτο {Π|6 δε 10} .6515 Ῥεύπθεη ἥττημα Απά πλήρωμα, “ αἰ αγο᾽ απά ΄Γα1ποςς’, 18 
ποῦ βα{[Ποϊεπ{]γ ἀῑτεοῦ {ο ἢχ ἴ]α 56Π59 οἵ πλήρωμα; απά (πῃ {Ππ|ὸ ΔΌΒΘΠΟΘ οἳ 
απγἰλίησ {ο σι]άθ 8 ἴῃ ἴ]ο οοπίθοσθ) το η]αγ ΓαΙΙΥ αβδαπ1ο ὑμαῦ 16 15 αβεὰ 
ἴῃ {Π6 5816 561569 οἱ {πο ὁᾖσπβ ΠΟΥ, ἃ5 οἵ {1ο επέϊ]ο5 1 ΥοΥ. 25. 

Τμας, ν μαύθυου Ἰοαβιίαδίοη αγ Ῥο {οἱ6 αὐοιαῦ {π6 οχαεῦ {οχοο οἵ {πὸ 
πογά ἃ8 ἰὕ οσοι ἵηπ ἴο (οδροῖς, γεῦ βαὐείαπδία]Ιγ οπο πιοαπίης τΙΠ8 
ἐμτοισ]ι 811 {πο Ῥαββαρ 8 Π(Ποτίο φαοίθα ἔγοπα δῦ Ῥαπ]. ΤΠ {Π686 πλήρωμα 
[88 105 Ῥτορες Ῥαδείνο {0χ66, 48 ἃ ἀοτίναίίνο {ΥΟΠΙ πληροῦν “ ἴο πιαθ ϱ0ΠΙ- 
Ρ]οἑο᾽. Τῦ 15 «ιο Γι] σοι] πιθοῦ, ἔἶιο οπ{ΐτο πιοαδατο, {ο Ῥ]οπίθαάο, ἔ]ιο 
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{ι]ηοςς’. Τ]ογο 18 ἐλογθίογο ἃ Ῥγοδαπρίον ἴῃ {αγοιτ οἱ 15 πιθαπίης ἴῃ 
οἴμθγ Ῥαββασεβ ἨΊιογο 16 ΟΕΟΙΥΒ Τη 08 Αροβί]ε γή δίης», 

ὙΠθ ΠΟΥ͂ ϱΟΠ16 ἴο ἴ]οβο {ιθο]οδίσα] Ῥαδβασςς ἵπ {πο Ἡρίκί]ες {ο ὑπο ΤΠοο]οσί- 
ΟοἸοβείαη5 απᾶ Ἠρ]οβίαης απά ἵπ ἴἶο ἄοβρο] οἳ δὲ ζομπ, ἴοι ἔο βα]κο οὐ 98] Ρα5- 

β ος ο. ΡΗΡ6ΘΒ 1 
ψ]]ο]ι {Π15 Ἰηνοδθ]σαίίοπ Ἰαβ Ῥεοι απάθγίακοηῃ. ΤΗΥ αγθ 85 {οἱἱον/β; ποσα 

Οο]. 1. 19 ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. Οο]οβείατιβ 

ΟἿ]. 11. 9 ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ πᾶ ἘΡΗθ- 
μμ σαν , ΒΙ4Π8. ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι. 

ΈΡ]ιθς. 1. 23 αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 

Έρ]ιος. 111, 19 ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 
- » ” ΄ ώ” ΄ 5 / “ ’ - 

ἨΡρ]6β. 1γ. 15. εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς µετρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος του 

Χριστοῦ. 

1ο] 1, 14, 16, καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεα- δι 1ο]. 
’ Ν / τὰ “ / ς “ Ν / ΄ , 

σάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός) πλήρης χάριτος 

καὶ ἀληθείας...ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ 
χάριτος. 

ΤῸ {π686 ϱ]οπ]ά Ὦο δα θα ὕνο Ῥαβδασος {ΓοπΠΙ ἴἶο Ἰσπδύϊαη Ἠρίεί]ος]1, 
ὙΠΟ 85 Ῥε]οησίησ {ο ὑΠ6 οοπμῆπμοβ οὗ ἰμο Αροβίο!ο 856 αβοτά ταµιαρ]θ 
Π]αβίταοη οὗ {Πο Αροξίοᾗο Ἰαησπασο, 

12ρ]ι6δ. ΙΠ8ΟΥ. Ἰγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέθει Θεοῦ 

πατρὸς πληρώματι"... τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἀξιομακαρίστῳ τῇ οὔσῃ ἐν Ἐφέσῳ κ.τ.λ. 
Τ1γαζ], ΙΠΒΟΥ. Ἰγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος...ἐκκλησίᾳ ἁγίᾳ τῇ οὔσῃ ἐν Τράλλε- 

σιν...ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν τῷ πληρώματι, ἐν ἀποστολικῷ χαρακτῆρι. 
Τὸ πνῖ]] Ῥο ονιάσηξ, 1 ΟΙ], ἤτοι 0116 Ῥαβδαςος ἴῃ δῦ Ρατ], ὑπαῦ πο ποτά Τ1ο ἔθυσα 

πλήρωμα ΄{π]π655, Ρ]οπ]θιάθ), πιαβῦ Ἠαγο Ἠαά ἃ ΠΙΟΥΘ ΟΥ 1655 ἀαβπῖζο {ἢ 
ΤῊΪ5. 1Π[6γοηςς, ὙΥΠΙΟΗ 15 βαρσεείοά Ὦγ {λα ]οσῖσα] γα]αο π]ιοπ ο πγοῦο. 

{γ6ΠΠΘΠΟΥ οἵ {Π6 του, 5οσιης αἰπιοδύ Ἱπον]ίαῦ]ο Ὑ]ιοη πο οοηδίάθΥ {16 {ΟΥΠΙ 
οἱ ἔἶνο οκργοβδίοη ἵπ ὑπο ΒΥ5ὲ Ῥαβκασο απούθᾶ, 091. 1. 19. Τ]ο αὐβο]αέο τι5ο 
οἵ πο πγοχᾶ, πᾶν τὸ πλήρωμα “811 έλα ΤᾺ] πη 655᾽, σου] οὐπογνήςδο Ῥο απἰη{ο]]]- 
ΒΊΡΙ]6, {ου 16 ἀο65 ποῦ οχρ]αῖη 186], ΤῺ ΠΙΥ ποίθΒ 1 Ἠατο ἰαϊκθῃ ὁ Θεός {ο Ὀ6 
{π6 ποπιπα[ίνο {ο εὐδόκησεν, Ὀπὺ 1 ὑπ6 ϱαΏ]εοῦ οἵ ο ΥογὈ Ἡογο πᾶν τὸ 

πλήρωμα, 85 Β0Π16 51ΏΡΟΡΟ, ἴ]ιο ΙΠίαγοπσο σου] Ῥο 501}] Πογο ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ. Τ19 
πνογά ΠΟΠΟΘΥΕΥ, τοσαχάεᾶ α5 ἃ ἀιεο]οσίσα] [θυ], 4065 ποῦ αΡβθαΧ 0ο Ἠατο Ό6οῃ 

1 ΠῚ 8 ἢγβὺ οὗ ἴ]ο πο Ῥαξββαρος 18 
οοπίαΙπεᾶ {η [Π6 ΒΏοΥὗ Βγτῖαο τθοθΏΒΙΟΠἨ, 
.ποπσ] 1οοβε]σ ἱπαπρ]αίεᾶ; {1ο οἴπογ 18 
παη{ίησ {Ποτθ. 1 ποςᾷ ποῦ Βἴορ {ο 61- 
απῖτθ π]οίῃεχ ο βεσοοπά γαρ τυϊυθῃ 
Ῥγ Ισπαίαβ Ἠϊπαβο]{ οὐ ποὺ. ΤΠθεενει 
ερίςί]α5, ετεπ 1 ποὺ ροππΊπο (α5 1 ποπ 
Ῥεμοτο {Ἠεπα {ο Ὦ6), οδπ Ἠατά]γ ἀαῖο 
Ἰαΐογ ἴματ {ο πη]ᾷά]ο οὗ {πΠ6 βοοοπᾶᾷ 
ορηίατγ απᾶ ΔΘ {Πογε[οτθ θατ] οηοασΗ 
{ο αΏοτᾶ τα]παρ]ο ΠΠΠαβίταῦοπβ οὗ ἴ]ο 
ΑΡΟοςί]ες’ ]αηρπασο. 

3 ΤῊΘ οΟΠΊπΊΟΠ {θχίβ τονᾷ καὶ πληρώ- 
ματι, Ὀὺπὺ ἴπετο οαπ Ὦο Πίο ἄοαλρί 
(τοπι ἃ εοπρατίβοη οἵ ὑπ απ{ΠοτΙ{1εβ) 
Ό]ιαῦ καὶ βΠοπ]ᾶ 6 αἰτπο]ς οὐ. ΤΠ 

Ῥτοβοπί Βστῖαο {οχῦ Ἠαβ οἱ ρεγ]εσίας 1ο 
πληρώματι; Ὀπὺ Όπετοθ 16 πο ΤΘΒΒΟΠ 
{ογ βαρροβίης ἴπευ πο Βττῖαο ἰγ8}8- 
Ἰαΐοῦ Ἰαᾶ αποίπετ τεαάίησ ὮῬεΐοτο 
πω. Α. ϱΗσαῦ οπαπρο ἴῃ {ο Ὀστίας, 

τό ιλσοασ [ο πόλος 96, 
ποπ]ᾶ Ῥτίιηπσ {Π15 γοτείοη 1Πίο οπ{]τθ 
ποοοτάαποθ πὰ ἴ]ο ἀτοθοῖς; απᾶ {1θ 
οοπ/{πβίοη παβ ὕΠ6 ΤΟΥ͂Θ 685Υ, ΏοσαἍξο 
{ιο Ιαΐΐζου ποσὰ οασττβ ἵηπ 1116 1Π1Π16- 
αἰαίθ οοπ{οσύ. ΟΥ {Π6 ὑγϑη βίου πια 
Ἠατο Ιπάτα]σεᾷ ἴῃ ἃ ΡΤαΡΗΤαΞΘ 80- 
οοτᾷῖησ {ο 15 ποπῖ; 1αϑὺ 85 ἴῃ ἴμο 
Ίοησο: ΤιΑΛΙΠ ΥθΙΞΙΟἨ πληρώματι Ἠειθ 
15 ὑγδηβιαἰθα γερίείαε. 

πι 

ρο- Π85 ἃ Τ6- 
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ἀοτιτοᾶ 
{τοπ Ῥα- 
1οςᾳποαπᾶ 
ποῦ Α]οχ- 
βπάτια. 

ΒΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΟΟ0ΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

αἀορίαᾶ, Ἰ]κο 5ο ΠΊαΠΥ οπου οχΡΓΟΒΒΙΟΗΡ Ίπ ἴ]ο ΔΡοζξίο]ο νυ! 6 Υ5}, {γοπι {Π6 
πηοπιεπο]αίατο οὗ Α]εχαπάτίαῃ ο πάαἵσπι. Αὖ Ἰομ5ῦ πο ᾿πβίαποθ οὗ 155 οοσσ- 
τοηοςθ ἴῃ 0Πῖ5 Β6η86 15 Ῥγοάποσά {ποπα Ῥμϊ]ο. Ίο πιαγ ἐ]ιογοίοτο οοπ]θοίαχθ 
ἐμαῦ 16 34 ἃ Ῥα]εξπίαη οτὶσῖη, ἀπ ὑπαὺ {π6 Έςεοπο ο; πάαίζετς οὗ 60ο1ο55ες, 
πο πη δύ ΡῈ] 15 οοπ/τοπίῖπς, ἀατῖγεᾶ 16 Γγοπι {ἐπ βοπγοθ. [πὸ 815 οα5ο 1ὖ 
σου] γοργοβοηὺ {λε Ἠερτον «ο, οὗ πο 16 15 ἃ {ταπδ]αβοη ἴπ {86 1ΣΣ, 

απᾶ ἐπ6 Αταπιαῖο σύ «5 ΟΥ 50Π19 οἶμον ἀογϊγαξίγο οἵ {πο ΘΑΠΙΘ τοοῦ, 
ΒΙΟἨ Ῥεΐηρ 105 οοπΙπΙοη τοπάσσίης ἴῃ ἴῃο Ῥοδ]]{ο, 

Τὸ ἀεποίς  Τ]ο βαπηςο ἴῃ πἩΙςοἩ δύ Ῥαπ] 6ΠΠΡΙΟΥ5 {Π15 ἔγτα ἵνα ἀοαὈί]ας [Π6 5εη5ο 
ἐπϑ οί ΠΥ τφ]λ]ο]ι ΒΘ {ουπιᾶ αἰτοαᾶγ αἰξασ]οᾶ {ο 106. Ηδθ πιθαΠΒ, ας Ἡο οχρ]ἰοῖ]γ 5ἐαΐξο ἵπ 
οὗ {86 Τι 
τίηθ Ῥοπ- 
615, οἷο, 
1η {86 
Οο]ορββίατ 
1εί{ετ, 

"το ποοοπᾶά Ομτ]ς(ο]οσίσαὶ Ῥαδεασθ οὗ {π6 Οο]οβείαπ Ἐρίδί]ο (Π. ο), ὑπ Ῥἱ6- 
τοι, {πο Ρ]επ]ζιάο οἵ «ίπο ἀοάμεαά οὐ ΄οἳ Τοαιγ’᾽. Τη {πῸ ἢγβῦ ραβεασθ 
(1. το), ἔποιρ] ιο ποσὰ βίαπαβ τι ποὰὺ {πο αἀάϊδίοη τῆς θεότητος, {Π6 βἱση]- 
Βοα{ίοπ τοααῖτος Ὦγ ἴ]ιο οοπέοχὺ 15 ἴμο 5απ1θ. Τ19 ἐσθ ἀοοίτῖπο οἵ Πο οπα 
Οιτῖκε, π]ιο 18 {11ο αΏδο]αίο πιθα(αἴου 1π ὑΠ6 ογθαξίοπ απᾶ σογεγηπιεπί οὗ {Π6 
πγοτ]ᾶ, 15 ορροβθά {ο {ιο {α]5ο ἀοείπο οἳ ἃ ῬΡ]αταΠῦγ οὗ πιεάΙαξογΒ, ΄{ΓΟΠ6Ρ, 
ἀοπΙπίοπΕ, ῬτϊποίραΠδῖσο5, Ῥοπεις’. Απ΄ αἈκο]αίο απᾶ απίᾳπθ Ῥοβίήοι 15 
οἰαϊπιαά {ου Ἠϊπι, Ῥοσαιδο ἵπ ἨΗίπι γεδίᾷα5 “811 {πο ρ]ογοπια”. 1.6. ἔθ Γα]] 
οοπαρ]επιεηί, ἴ]ο ασστοσαίο οἵ {π6 Πινίπο αὐὐπῖραίθς, γΙτίπας, οηογσῖθΒ. ΤῊ 

15 αποίἩοαΥ γα οἳ οσρτοεδδίης {ο [οὐ ὑ]ιαῦ ΗΘ 15 ὑΠ6 Τιοσοβ, {ΟΥ {1ο ΤΙΟΡῸΒ 15 
Όλο εγηἰΠοςί5 οὗ 411 ιο ταγίοις δυνάμεις, 1π ἃπα Ὦγ Ισ ἄοά πιαπ][οδί5 
ἨΠπιβε]{ είπεν ἴῃ {Π6 ΚΙπσάοπη οἵ παίανο ΟΥ Τη {ια ΚΙπσάοπι ο 6γας8. 

Ἀηπ]οπίο  ΤΗϊ6 αρρῃσαίίοτ 18 ἴῃ οπ/ῖγο ΠΑΥΤΙΟΠΥ πι {π6 Γαπάασπιοπί{α] πιθαπίης ος 
108 πδασθ 
ϱ]5επΊεχθ 
6.8. 

ἵπ Ῥμ]]ο, 
οἳ {1ο 
1ΑΠ11, 

απᾶ ἴῃ 
Ατίςίοί]ο, 
οὗ {89 
βἰαΐ9, 

{86 ποχᾶά. Το ὕθυτῃ Πας Ῥδεμ ἐγαπβίογτες {ο ἴιο τοσῖοη οὗ {μεοίοσγ, αὖ 1π 
10561 16 ΟΟΠΥΕΥ5 εχαοί]γ {ο βαπιο Ἰάδα α5 Ὀθίογο. Τὸ Ιπιρ]ῖθς ὑπαῦ 811 ἐπο 
βογεγα] εἸεπιοπίβ ΒΟ ἢ. αγο τοαιιτος {ο τεα]ῖεο ἐπ 6 οοποορίοἨ εροεϊῃαᾶ αγθ 
Ῥτεδεπθ, απά ὑμπαῦ 6αοἩ αΡΡοαΣΑ ἴῃ 105 {11 Ῥγορογίίοης. Τῆι ΡΠ], ἀεβονὶρῖης 
μ6 Ἰάθα] δίαίο οἵ Ῥγοδρογίψ Ισ 1111 τοβα]ῦ οπι αρδο]αίο οῬοάίεπος 
{ο αοα Ίαπν, πιοη{Θίοη5 απποπςσ οἴ]αγ Ῥ]οβείπσς ο Ῥον[οεῦ ἀατε]ορπιεπί οὗ 
{πὸ {απιΙ]γ: «Μοη 5881] 6 {αίΠους απ Γαΐ]ιοις {οο οὗ ΡΌΟΑΙ]Υ 5018, απᾶ ἩΓΟΠΊΘΠ 
β]α]] Ῥο πιοίµοατ5 οὗ σοοᾷᾶ]γ οἩ]άτοπ, 5ο Οιαῦ απο Ποιαξδε]μο]ά εἶα]] Ῥο {9 
Ιέγοπια οἵ ἃ Πππιετοιβ ΚΙπάτεᾶ, π]στο πο Ῥατῦ ΟΥ Π4ΠΙΘ 15. παπθίης οὗ 8}} 
{λοβο γής] αγο δε {ο ἀθείσπαίο το]αίίοτΒ, πλοία ἴῃ (ιο αδοεπάῖης Ἰπο, 
35 ραγθηίΒ, 1Π6165, σγαπά/{αίλμοΥ5, οἵ ασαϊπ ἴῃ {ο ἀρδοεπάϊπσ Ἠπο ἵη ΕΚ 
ΠΊΑΠΠΘΥ, 5 ΏΥΟΠΕΥΒ, Π6ΡΙΙΘΙΥ5, 50Η’ Β0Η5, ἀαπσ]Ἡ{ειβ ΒΟΠ5, οοΙδίη5, οοιβῖης᾽ 
ΒΟΠΒ, ΚΙΠΑΠΙΕΠ οἱ αἰἱ ἆορτεο»”. ὅδο ασαϊπ Αὐϊβίου]θ, επ] Ωοϊπίης ἴπο 206- 
ΦιιὈὲΐο οἵ ῬΙαῖο, πη]έας; ΄ΒοσγαίοΒ 8478 ὑπαῦ ἃ οἳδγ (ος βία) 18 οοπιροξεά οἳ 
{οι} ϱἶαδβο5, ἃ5 15 ΙπάΙκροπξαΡ]ο εἰοπιοπίβ (τῶν ἀναγκαιοτάτων): Ὦ} ἴλαςο Ὦθ 
ΏΙΘΑἨ5 {]ιο ΊΥΘΑΥΟΣΥ, ἴμο Ἠαβραπάπααη, ἔλο ΒΠΟΦΠΙΑΙΕΣ, ἅμα πο Ῥαϊ]άςτ; πὰ 

ασαἰπ, Ὀθοαιιβο Π 6856 απο ποῦ βιβιοϊθηῦ Ὦγ Ποπιδείνος, ο αάάςδ {πο Απα](]ι 
ΔΗ ΡΟ6ΓΕΟΠ5 {ο ]οο]ς αἴξου ἔπ 6 πουθβδατγ οαξζ]ο, απᾶά Ῥοδίάες παπα ἴ]ιθ Πιαγ- 

οιαπό απά {ιο τοίαϊ] ἀθα]οτ: ἴλοβο {οσεί]εγ τη ΚΘ πρ ἴΠθ ῥίέγοπια οἵ ἃ 
οἵγ ἴῃ 108 εἰπαρ]αςί ΓΟΓΠΙ (ταῦτα πάντα γίνεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως); 

. 

. 

1 60 {πο ποῖος οπ Οο1. 1. 15 54. ἢ ὀνόματος τῶν ὅσα ἐπιφημίζεται κ.τ.λ. 
3. 46 Έταεπι. δὲ Ῥοεπ. 18 (1. Ῥ. 425). ΤῈ οοηδἰταοβῖοι οὐ ἴμοθ εαπΏεεαποπέ 

ΤῊΘ Ἱπιροτίαηῇ Ψγοτάς ΑΘ ὡς ἕκαστον λατ οἱ ἴμθ βοπίαποθ 18 οὔδοιτθ; απᾶ 
οἶκον πλήρωμα εἶναι πολυανθρώπου συγ- ΙΌΤ ὁμοίους Νο Ελοπ]ᾶ ῬτοραβΙψ σϑϑᾶ 

γενείας, μηδενὸς ἐλλειφθέντος ἢ μέρους ὁμοίως. 



ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ Ο0ΙΟΡΡΙΑΝΡΒ, 

ἴμας ΒΘ α5δα]ηθς ἐ]λαῦ ὦ οἵὔγ 15 {ογπησς {ο 5αρρ]γ ἔλο ανα πεοθββῖέίες οὗ 19 
(τῶν ἀναγκαίων χάριν) εἴο-Ἱ. Έτοπα ὑΠ6 56 Ῥαβσασες 10 νη]] Ὦο βθθὴ ὑπαὺ {ιο 
Δα ΒΟΥ ἱπιρ]θά ὮΥ 1ο πγογᾷ, 45 80 τιδεά, οοπβίϑίβ ποὺ 1655 ἵπ {ο γατ]αῦγ 
οἵ Όιο οἸσπιεπίς Παπ ἴῃ ἴμο {Ὁ]Π655 οἵ ὕΠ6 επ/το απαπΙϐγ ΟΥ̓ ΠΌΤΟΥ. 
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Βο {αχ {πο οτρ]απαίίοπ Β6ΕΕΠΙ5 οἶθαν. Βεαὺ θη πο ὑπτπ του {πο 09108- Τυδηβι (οι 
βἶαπ Ἰείζον {ο ιο ΕἘρμοξίαπ, 16 18 ΟΟΟΞΒΑΥΥ {ο Ῥθας ἴῃ παπά ὑπ6 ἀῑπεγοπί ἔτοτα Οο- 
αἴπιβ ΟΕ {ο ἴππο ορἰρί]ο.. ὙΥ1116 ἴῃ ἴ]ο {ΟΥΠΙΟΥ {πΠ6 Αροβί]ο ππαίη ορ]θοῦ τας το 
18 {ο αβδογὺ ἴμο ΒΙΡΤΟΙΙάΟΥ οἵ ιο Ῥεγβοπ οὗ ΟἨγ]8ἱ, {η {πο Ιαΐΐου Πῖ8 ρτίη- 

αἴρα] {πειπο 15 {ο 18 απἀ εΠοτΡΥ οὗ {με ΟΠ ΤΌΝ, 45 ἀερεπάσπέ οη Οἰγ]αῦ5, 
Βο 086 ῬΙεγοπια τοδίάἵηπς ἵπ ΟΠ δῦ 19 γ]ογοὰ {τοπι ἃ ἀῑογεπί αβρεοῦ, πο 
Ίοησ6γ ἴῃ γε]αθίοπ {ο αοα, 50 πη 0 ἃ5 ἴῃ τε]αθῖοπ {ο ἔμο Οµατοῖ, 16 15 ἐλαῦ (οντο- 

Ρ]οπ]θαᾶθ οἵ Ὠϊνίπο 6γασο5 απᾶά νἰτύαος π]ίο 15. οοπιπιαπὶσα(εᾶ {ῃτοασ] βροπάΐηπς 
Οµ]β6 {ο ο ΟΠ στ ἃ5 Ηϊ5 Ῥοάγ. Το ΟΠατο], 85 ἰᾷεαΙζψ τοσατάςαᾶ, ἴλο 
Ῥγιάς πηέΠοιῦ ερούῦ οἳ πτίπ]]θ ΟΥ αΠΥ Β1ΟΠ (ίπς”, Ώ6οοπιθΒ ἴῃ ἃ ΠΙΑΠΠΘΥ 

αρρ]ῖσι- 
{1οηπ οὗ 

ἐδ : να μα τες πλήρωμα 
ἸᾷοπέιΠεᾶ να ΗΙπιδ, ΑΙ Πιο Ὠϊτίπο 6ταοθΕβ ΟΝ τοβιάο ἴῃ Ἠίπι 816 {ο {ιο 
Ἱπιραγίθα {ο μοῦ; ΗἰβΒ «Γαποββ’ 15 οοπιπιαπἰσα(εά 6ο Ίου: απᾶ ὑππ8 516 πια ΟµᾳτοἩ, 
Ῥο βαϊά {ο Ῥο Ηἰβ ρ]εγοπια (1. 23). ΤΗΙ8 15. ἐπ 1464] ΟΠατοἩ, ΤῊΘ αοέαα] 
πηϊμίαπυ ΟΠατοἩ πιαδῦ Ῥο 6Υἵ6γ αἀγαποίηρ, εσεν βἰασσ]ῖπο {οψατάβ {ο 
αἰαἰππιοηύ οἵ 118 1462]. ἨσαποῬθ ἴπο Αγροβίιο ἆθεοτίροἈ {Π6 οπᾶ οὗ 11 
οβ]σο απά αἀπϊπΙςίγαβΙοηΒ ἴῃ ἴμο ΟΠΙΤΟἨ {ο Ῥο ὑπαὺ {πο «ο]]θσίίνο Ῥοᾶγ 
πια αὐίαίπ 108. {αἱ απά πιαίατο ϱτοπίῃ, ΟΥ (1 Οὐ ΘΙ πογβ) πΊαΥ ϱΥΟΥΥ αρ 
ἴο {πο οοπιρ]είο βίαίατο οἵ ΟΙ {α1ηοβς”,. Βαῦ Ομτῖςς {αἱηοςς 15 ἄοά Ἐ 
{α1ποβθ. ἨοποῬ ἴῃ αποΐποτ Ῥαββασο Ἡο Ῥγασβ ὑπαῦ πο Ῥτείμτεη πιαγ Υ 
{πο Ιπάπε]]]πς οἵ Οµνῖεί ϱο {]141]οᾶ {111 {πεγ αἰίαῖτ {ο ἴἶο Φίογοπια οἵ ἄοά 
(111. το). Τῦ 15. αποίἸεγ παγ οἱ εχργοββῖησ ἴ]ο οοπΙπποιΒ αβρίταΒίοη ἀπ 
οβοτί αἴνοιυ Ἠο]παδς ΠΟ} {5 οπ]οϊποά ἴῃ ΟἿ ΤΟΥ Β Ῥγοσθρί, “Το 5881] 
Ὦο Ρεγ{εοῦ α5 Του ἨθαγεπΙγ Εαΐμοατ 15 ρον[εοῦ””. 

Ίμο ἄοβρεΙ οἵ δ «ομπ, υγ]θίοη 1η {ο Πγαῦ Ἱηδίαποο ΤΟΥ {ἢ} Β8 6 (οερο] οὗ 
εἴναγο]αβ {ο ἩΙοἩ {π6 Βρϊδί]ο {ο ὑπο Ἐρ]ιερίαπς πας 5οπῦ, ας ππησγος ἃπα δύ δομπ. 
βγῆκῖησ Ῥοϊπίβ οἳ τοδοπιρ]αποο γα δῦ Ρα] Ιείίον. ΤΠ]8 15 {ᾖιο οᾳ5ο Ίιογο, 
Α5 δὺ Ῥαι] {6115 ὑπ Ἡρ]οβίαπα ἐπαῦ ἴ]ιο 1468] ΟΠατοῇ 18 ἴ]ιο ρίοτοηια οἳ 
Οµη]ςῦ απά ὑμαῦ ἴπο τα] αηῦ ΟΠ ΠΤ ΟΝ ππαςὺ αἰτίτο 6ο Ώδοοπιθ {Π6 ΡΙ6Γοπ]η, 
οὗ ΟΑὔ, 8ο δῦ 3 οἨἨ (1. 14 54.) αἴνοτ ἀαβοπρίης ος ΤΟΥ ἃ8 μονογενής, 

1.6. ἴῃθ υπίᾳπθ απά αὐβο]αίθο τερτοβοπία(ῖνο οἳ ιο Ἐαίῑιαογ, απᾶ 48 500 ἢ 
“10}1 (πλήρης) οἳ 6106 απά οἱ απαζμ”, 58.058 ὑπαῦ Ίου, ο ἀῑκείριος, Ἰαᾶ 
ἐχοοεῖγοά οτί οὗ Η18 ΡΙεχοπια) ογεν {γαβῖ αοςθβεῖοης οἱ στασο. Έαο] ἱπαῖ- 

1 Ατὶςύ. Ρο]. ἵν. 4 (ρ. 1291). 
3 566 {1ο ποῦθβ οἱ Οο1. 11. 19 (Ρ. 

108). 
3 Ἠρ]ῃςς. τ. 27 86. 
4 πο ΔΑγροβο ἴπ {15 Ῥαβεασθ 

(Ώρ]ῃςβ. ἵν. 12) 18 οτιάςηΙΙγ οοπίεπι- 
Ῥ]ατπσ ἔμ οο]]εοίῖτο Ῥοᾶγσ, απᾶά ποῦ 
186 ΠπάΙπιᾶπα] Ῥε]ίετετΑ. ΗΘ πΠ]ζθΒ οἱ 
πάντες, τοῦ πάντες, ἃ ἄνδρα τέλειον, 
ποῦ ἄνδρας τελείους. ΑΦ Ίο Ἠαβ βαϊα 
Ῥεΐοτο ἑνὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη [ή] χάρις 
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χρι- 
στοῦ, 80 ΠΟΥ͂ Π6 ἀαβοτῖρες {Π6 τϑβαὺ οἳ 

Π650 τατῖοἩς Ῥαυ 181 συ Ῥο5{οπγοᾶ 
ΟἹ ὑπαϊυίάμαϊα ἰο Ὅ6 {Πῃ6 τπῖγ απᾶ 
1ηβίΠτοθ ρτοπύΏ οἳ {πΠ6 τὐποῖο, “6 
Ῥυμπαίηρ πρ οὗ {πΠ6 δοάγ᾽, μεχρὶ καταν- 
τήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα... 
εἰς ἄν δρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ΤΠϊΙβ οοἵ- 
Ῥοταίθ Ῥϑίῃηρ πιπεῦ τοι αρ ἱπίο ἴμθ 
οπθ οοἶοβδα] Μίδα, {ο βαπᾷατᾶ οὗ 
ΠΟΘ βρίγ] σπα] απᾶ πιοτα] βἰαίατο 16 
ποίμῖης 1655 παω {ἴ]πο Ῥίετοπα οὗ 
Οητῖςί Ἠίτηρο]Ε, 

5 Μαί. ν. 48. 



Τσπα αι 
1εἱ{61β. 

ἀποξΏο 
ΒΘΟυβ. 

ΤῊο (Οο- 
τΙΠΓΠΙΑΠΒ, 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΕΡΙΑΝΕ, 

γάτα] Ῥοἱίογοχ ἴῃ Ἠϊ5 ἄοσταο τοσσῖτας ἃ Γγαοὐίοη οὗ λα πο πΠΙοἩ 15 
οοιηπηππ]οαἑοά π]ο]ε {ο {Π6 1468] ΟΠατο]. 

ΤῊΘ 86 οἵ {Π6 ποτᾶ 15 ποῦ τοτγ ἀῑπετεπί ἴῃ {πο Ἱσπαίίατ Ἰαέίοι. δύ 
Τρπαῦϊπβ οσγθϑὺβ ὑΠ15 βᾶπι6 Ἡρ]ιοβίαη ΟΠαΤοῇ, {ο τ οἢ ο Ῥατα] απά δύ ἆολπ 
ΒΘΟΟΒΒΙΥΘΙΥ Ἰαγο αἀάταβεεά {πο Ἱαπσπασο αἰτεαᾶγ αποὐθα, ἃ8 ΄Ῥ]εβδεά ἵπ 
σγεαίπθες Ὦγ ιο Ῥ]ετοπια οἵ ἄοά {πο Ἐαίμοτ”, 1.6. ὮΥ στασςς Ἱπιρατίοά 
{τοτα ἴπο Ῥ]ετοπια. Το {πο Τγα]Παπ8 ασαἶη Ἡθ βεπἆ5 ἃ στοείῖηςσ “ἴῃ {Π6 Ρ]θ- 
ΥΟΠ1Α’, Ψηθγο ὑπ6 ποτά ἀεποίθΒ [Π6 ΞΡΠετε οἱ Πϊνῖπο ο1[ίβ απᾶ ορεταΘίοΏΒ, 80 
ὑπμαῦ ἐν τῷ πληρώματι 15 αἰπιοξί οᾳ πἱγα]εηῖ {ο ἐν τῷ Κυρίῳ ΟΥ ἐν τῷ πνεύματι. 

Ποπ πο {τη {Τοπ Οαὐπο]ῖο ΟἨγβ6ΙαΠΙΘΥ ο λα αποβύϊο βθούβ πο βπά 
{15 ετιαη δες, ἔ]ιοισ]ι (ΙΙ οπο Ἱπιροτίαπύ οχοερ/]οπ) ποῦ 1 στεαῦ Γγ0- 
απιοπογ. ἘτοραβΙγ Ἰονπενον, 1{ ο νγ]θησς οἵ λα οατ]ῖεγ αποβύϊοβ πᾶ 
Ῥεθῦ Ρτοβδεγγθᾶ, ππθ 5ου]ά Ἱαγο Γοιπά ας 16 οεοαρίεᾶ ἃ ππογο Ἱπρογίαπῇ 
ρ]αςς ἔἶαπ αὖ Ργο5οηῦ αΏροεασ5. Όπο εἶα58 οἳ οατ]γ ἀποββῖςς 5αραταίεὰ ἴ]ιο 

αρἰγ]ζια] Ῥεῖης ΟΗτ]ςύ ΤΌ ο πιαΠ «6518; {που βαρροδοά ὑμαῦ ιο ΟἨτῖεῦ 
οπίογαᾶ {6815 αὖ Πο ὧπης οὗ Ηἰβ Ὀαρύϊβηι απᾶ Ιε[ῦ Ἠϊπα αὖ {86 πιοπιεπύ οἵ 
Η5 οὐτιοι ἤχίοη, Τῆα5 {μα Ολῖδέ γγας ποι 6. Ῥογῃ 38 ἃ ΠηὰΠπ ΠΟΥ͂ 5υΠοεγοᾶ 
ἃ5 ἃ Δ. ΤΠ 05 παγ ἴ]εγ ουνίαίοά ὑΠ6 ἀϊθοι]όγ, Ιπβπρεταβ]θ {ο {Π6 
άποβο παπά, οἵ οοποθϊνίηπσ ἴμο οοπποσῖοη Ῥούπεσεῃ {πὸ Ἰήσ]μεςυ ερὶ- 
γ1ια] α56ΠΟΥ απᾶ 5τ088 οογρογοαὶ παύου, πΠΙΟἩ πας Ἰηπτο]τοᾶ ἵπ ἴμο 

Οαλιο]ῖο ἀοοαίτῖπα οἵ ιο Ιποαγπαξίοη πα Ῥαβδίοτ, απά σσ] ποβύϊοβ οὗ 
ΠΟΘΙ {7ρο πιογο οΠοοίαα]]γ βοὺ αδιἀο Ὦγ ἔῑο {ΠπδοΥ}γ οἵ ἀοοείίδπι, 1.6. ὮΥ 
αβθιιπιῖης ὑμαῦ {πο πη Ῥοάγ οὗ ος 1 ΟΥα νταβ οπΙγ ἃ Ῥλμαπίοπι Ῥοάγ απά 
ποῦ τοα] Παρ] ἀπ Ῥ]οοᾶ, Ίγεπαας τεργεβεη!ς {Π6 {ΟΥΠ1ΕΥ 58 α5 {οαομῖης 
Οιαίῦ «ἆθδαβ πας ὑπ6 τοοορίασ]ο οὔ ὑπὸ ΟΗγ]ςῦ᾽, απἀ ἰλαῦ πο ΟἨτὶε ΄4θ- 
βοοπάσοὰ Ἱ1ροπ. πα ἔγοπα Ἰοαγοη ἴῃ ἔο ἔογπα οὗ ἃ ἆοτο απᾶ αἵδοι Ἠο αά 
4οσ]αγοᾶ ({ο πιαπ]πᾶ) {1ο παπιε]θβς Ταΐ]ου, εποτοὰ (ασαἰπ) 1Πίο ἴμο Ῥ]6- 
τοπια ἱπρογοορθῖῦ]γ απά Ιηγ]βίρΙγ’1,  Ἠστο πο ΠΑΠΙΘΒ ἃ16 ϱἶνοη. Βαῦ ἴῃ 

αποίᾖμος Ῥαββασο 6 αβογίροΒ ῬγοσίδεΙγ ἔ]ιο β4Π1θ ἀοοΐτίπα, πΠλοιαξ ΠΟΥΤΘΥΘΙ 
παπηΐπσ ὑπ 6. Ῥ]ογοίπα, {ο Οαγϊηίλας”, Απά ἵπ ἃ ὑπἰγὰ ραδδασο, πηῖο]ι Ηπ]ς8 
ἑοσοί]ιου ἔἶιο οἴ]μθι πο, [18 βαπιο {αὔμαυ, αἲίον πιοηθϊοπίπς 68 Ἠογοβίανο]ι, 
ασαίη α]]αάος {ο {ιο ἀοοίῖπο πγπ]οῖ πιαϊπἑαϊπαᾶά ὑπαὺ ὑπ ΟἨπὶῖ, Πανίης 
ἀθβοσπάσά οἳ ζοδα5 αὖ Ηΐ5 Ῥαρθίηι, “ἔθυν Ῥασὶς ασαῖπ Πίο Ηἰβ ΟΠΏ ῬΙ6- 
τοπια”, Τη ἐπὶ Ἰαδῦ Ῥαβδασα ἱπαθρα ἴ]ιο ορίπῖοης οὗ Οατιπίμαβ απο ΤΙΘΙ- 

1 ΠΠ, τό. 1 Ωποπῖαπα απἴοπα σα  Τ]ετοπια”. ΤΠΙ8 εσρτθβδίοη 15 πο οοἩ- 
ααἱ αἰοπηὺ Ίοδαπα ᾳπἰάςπα τοοερίασα]ατη 
Ομτιρα [πίσδο, ἵπ απατῃ ἄεξεαρετ απαβθὶ 
οοἰαπήβαπα ἀ4δβοσπάᾶ155ο, οὐ απππω 1ηᾷ]- 

οβββεῦ Ιηποπηϊπαδί]θπι Ῥαίτθπῃ, ΙποοΟτῃ- 

Ῥτολθηβϊρ]ζον εἰ ΠΥ] 51 ΠΟΥ ὑπιέγαςξο 
πι Ῥ]ετοπια ”. 

31, Δ. 1 “βροβὺ Ῥαρββπιππι ἀᾖοβοθῃ- 
1556 ἴῃ θα Δ σα ρτϊιποϊραφαίθ, 4παθ 
ού ΒΆΡΟΣ οπηπῖα, ΟΠτίβίαπα Άριτα, 60- 
Ταῦ: οὖ απο απηπηζία5βο ἴποος- 
παπι Ῥαΐοπα οὗ νιτίπιίος Ῥοτ[εοῖςβο: 
ἴῃ Ώηθ απιίθτη γευοίαςδο έογιιπυ ΟΠΥΙΒ πα 
ο Ίσδαι οὐ Ίαβαπ Ῥαββατι 6556. οὗ 
τοβιχχοχῖ5µο, οἷο. 

ὃ 11. στ. 1 Πὔετατη 1θυο]α55ο 1 ΒΙΤα 

ηθούῖπσ Ππκ Ῥείπεεη ἴπθ οἶμαι Ίππο 
Ῥαββασθβ. ΤΠΙ5 ὑμῖγᾳ ρ8558Ρο 15 αποἰοᾷ 
ΙΠΟΥΘ αἲ ]οησίΠ 8φοτο, Ῥ. 1το. [ἢ {818 
Ῥαββασθ ΠΟΎΘΥΘΙ ὑῃ 6 ταΐθτθποθ οἳ {ίί 
1η «ᾳποπιαπποάστα 111 ἀῑσαπί) 18 
ἀοαρί μα]. ἈῬεσετα] οτι ος ταῖοτ 15 ἴο 
ἴπο Ὑαἰοπίηίαης, δα οετίαϊπ]γ 50Π1Θ 

οἩαγασίοτὶς{ῖο ΕΙΤΟΥΣ οὗ {πο Υα]επ[ιπῖαη 
ἰοασμίησ αἲθ βροοϊβεά ἹπιπιεαιαῖεΙγ 
αἴΐον, Το ργοραῦ]ο οχρ]απα{Ιοη β66Π1Β 
{ο Ὅ6 αι 15 15 Ιποπᾶεά {ο Ἰπο]αάθ 
ἐπ ποβύϊοϑ σοποχα]1σ, απᾶ (]ιαῦ Τγο- 
Ώρας πηθηθίοηπς ἴῃ ΠΠαβίταοηπ 11ο 
Ρτ]ποῖρα]. ΟΙΤΟΥΒ οὗ ἀποβίο ἰοασοβίπα, 
Ἰποβροεσίῖγο οὐ ἴμθ βε]οοῖβ ο Ισ] 
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Ώοποά ἵπ οοπποχίοἩπ αἱ {1οβο οὗ οἴπον (πΠοβίσβ, ΠΟΥ ο5ροσῖαΙΙγ ἴμο 
γαἰεπίϊπίαης, 5ο ὑῑιαῦ νο οπηποῦ πι αηγ οργίαϊπγ αγ ραίο {5 εκργθβδίοη 
ἰο Οοτϊπύμας ἰδ, Βαῦ ἴῃ ὑπο Βγεῦ Ῥαβδασο ἴ]ιο πηπαπιθά Ἰαγοαίῖος ὙΠῸ 
ππαΙηίαἰπθα 045 τούατη οὗ {ο Οτ]βῇ «1Π0ο ιο ῬΙ6εγοπια) αἲθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἆϊδ- 
ἐἰπσι]κ]μοά {οι ἐλο Υαἰεπθπίαηςδ; απά ΡγεδΙπιαΡΙΥ {Ποχο[ογο ἴμο α]αδίοι 
15 {ο ὑπ6 ΟετΙπζμΙαΠπΒ, {ο Ποια ὑμο ἀοοίτίπε, ὑμπουρὴ ποῦ πο εχρτοαβδίοΠ, 18 
αβοτῖροᾶ ἵπ {Π6 βοοοπά Ῥαββασο. ΤΠα5 {μογο 566Π18 {ο Ῥο 5α/Ποῖοπῦ ΓΟΔΒΟΠ (0οπποσίοὮ 

{ου αὐὐγ! αὐ πρ' ἴμο ἀ86 οἱ ὑπ ἔθγπι {ο Οοτἰπθμας]. ΤΗΙ5 1πάθεά 15 Ῥγοβαρ]ο οὐ {115 τι5θ 

οἩ οὔ]ον στοιπάἀ5. ΤῊΘ ἴθγπι Ρί6Υοηπα, νθΘ ΠΙΑΥ ΡΥΘΒΙΠΙΘ, Ὑγα8 ΟΟΙΩΠΠΟΠ {ο αι ἡ 1 
ού Ρατ] απά ιο Οο]οβδίαπ Ἠογοῦίος ΥΊΙοπ1 ο οοπ{γογοτίβ. ΤῸ Ροῦμ αἰί]κο 15 τ {ιο 
οοπγαγεᾷ ὑπ βαπιο 1468, ἔο ἰοὐαΠῦγ οἵ Όιο ἀνίπο ῬΟΥΤΘΥΒ ον αὐθηραύεβ ΟΥ̓ Οο]οββίδῃ 
αροποίθβ οἵ πΙαΙ[Θ5ἱΔΡΙΟΠΑ. Βαῦ α{νεν 0] ὑμο ἀϊπεχσεηορ Ῥοσίης, ΤΉΘΥ Ἠετεβίον. 
πηαάπθαποᾶ ὑλαῦ ἃ εἶησ]ο ἀϊνίπο Ῥοποχ, ἃ ἔγδούϊοῃ οἵ {πο ρΙθτοπτα, γοδῖιάθᾶ ἴῃ 
ΟἿ Ποτά: {πΠ6 ΑΡροβίέ]θ πτσο5 οἩ ἴμο οοΠίγατγ, μαῦ ὑῃ6 π]ιοἰο ΡΙετοπια Ὠαβ 

115 αροᾶο ἴῃ ἨΙπι”, Τμο ἀοσίῖπο οἵ Οεγπῦαβ πα5δ ἃ ἀεγε]ορπιεπύ οἵ {1ο 
0ο]οββίαπ ἨΘΥΕΡΥ, α5 1 Ἠαγο επἀεατοιγοά {ο 5ΙΟΠ αΏογθοῦ Ἡο που]Ἱὰ 
ὑμογοίογο Ἱπ]ετίό πο ὕθιτη Φογοπια ἴνοπα 16. Αἲ {ῃ6 βαΠ1Θ {πιο Ἠο Τ]ο Ρίο- 

ΒΘΘΙῺΒ {ο Ἠαγθ ϱἶτοι ἃ Ροεύϊοα] ΘΟ] ΟΡ {ο 5 ἀοοῦτίπα, ἃπα 8ο ἀοΐπς Τοπια 
{ο Ἰαγο ὑγθαύθα πο Ῥ]εγοπια ἃ5 ἃ ζοσαἰἰίψ, α Ἰήσ]λει αρϊπϊτααὶ ΥοβίοἨ, 1ουμῇ1ρος. 
ἔτοπι πλίο]ι {8 ἀἰνίπο Ῥοψεν, (γρίβεά Ὦ}γ {ο ἆονο-]]κο ἴονπι, {ββαοά. 
{οτί 48 ος ὙΊηπσΒ, απᾶ ἴο πήσα, ἰακΐπςδ Πού ασαῖη, 16 τοαβορηᾶοά 
Ῥοΐοτο πο Ῥαβρίοῦ. ΙΙ Αο, Πἱ8 ]αηπσαασο σου] ρταραχο {1ο πναγ [τ ἴἶιο 501}} 
ΤΟΥ θἸαροταίο Ροοείῖο Ιπιας6ΕΥ οὗ ιο Ὑαἱεπθπίας, ἵπ Ὑη]ο]ι {Π 6 ῥρ]σγοτηα, 

εοποεῖγεᾷ α8 ἃ ΙοξαΠίἨ, ἃ ΤαβίοἩ, Απ αὐοᾶο οἵ ἴ]ιο ἀῑνίπο Ῥοπετβ, 15. 60π- 

βΡΙΕιΙΟΙΙ8. 
Τμο αὐίαᾶο οἵ Ιαΐοχ (ποβίίςβ {οπαγᾶς 018 {θγπα 18 πν]άεΙγ ἀῑνογσεπῦ. Τ]ιο ἔθυσα 

ΤΠ6 πγογὰ 18 ποῦ, 50 {4Υ α8 1 απ Α4ΥΟ, 9106 Ὠλεηθίοπθά ἴῃ οοππεχίοη γη] ἃνοϊ θᾶ Ὦγ 
{π|0 αγβύεπη οἵ Β}β 4685. Ιπάσοᾶ {πὸ ποπιοποἰαίατο οἱ {118 Ἡογοβίασο]μ Ῥο- Ῥα5ίΗάς8, 
Ίοπσ5 {ο ἃ ΜΟΥ ἀϊῑετοπύ {ψρο; απἀ, ἂδ Ἱο αἱίοσείπον τοραάἰαίθᾶ ἴἶιο 
ἀοσίγῖπο οὗ οπιαπαδίοιΒῄ, 16 15 ποῦ ῬγοραΡ]θ (ναί Ἠο γγου]ά Ἠαγο αΠΥ {οπάποβΒ 
{ου ἃ ἔεγπα γ]]οἷι γγα5 ΔΙ πηοϑὺ ποχ{γ]οαβ]γ οπζαπσ]αᾶ ση] {Π15 ἀοοίτίπο, 

Οἱ ὑπ οὔπου Παπά πι ὙΥα]οπίίηις απ ιο Υαἱοπθπίαης {πο ἀοοίτῖπο µη Ρτοιη]- 

οὗ πο γΙσγοπια νγὰ8 ἴλο γεν} Ἰκογ-βίοπο οὗ ὑποῖν βυβύθῃι ; απᾶ, βίποϑ αὖ ἢγϑὺ ποπύ ἴῃ 

Βσὐ 10 15 Βοπηθυ μαῦ ἀἸΠ]ου]ὺ ὕο οοπποοῦ ὑΠ οἷν π86 οὗ ἔο ἔθυτῃ αι ἢ 50 Ῥαι)/, ος 
ὃ {ου σου 8 οἩ {15 βαΏ]οοῦ τη ποῦ Ῥο ουὖ οὗ Ρ]αςο, 

γαιεπᾶπυς ὕΠ6ῃ ἀγοβδοά ἢΪ8 βγβίοτη ἵπ ἃ Ῥοείίο {πιαςθΥΥ ποῦ απ]κο {ιο Ῥορέϊο 
{οβομίας 

1167 Ῥε]οηπςδ. Ἔο Ρο68 οἱ ἴο 580 {παῦ 
Βή ᾖομπ ἴῃ Ἠ]β ἄοερε] ἀοβιταᾶ {ο εκ- 
οἰπᾶς «οπιπῖα {8 118᾽. 

1 1 Ἠατο ποὺ Ῥεευ 8016 Ἠοπογετ {ο 
τογΙῖγ ο εὔαϊεπιεπῦ 1η Ἠατναγ”ς 1γ6- 
πώιιδ τ. Ῥ. ἸΧΧΊΠ ἐπαὺ ΄Τηο Υα]επήϊπῖαιι 
ποῦῖοη οὗ ἃ αρ]τῖύπα] τααγτίασο Ὀδύν/θαιι 
{89 ϱοιι]5 οἱ {ο οἸοοῦ απᾶ ἴ]ιθ αΏροίβ 
οἳ πο Έ]οτοπια οτϊσιπαϊοᾶ γσδ ϱΟ6- 
χΙπίμας”, 

3 8366 Ῥ. 99 Αᾳ., 8 {π6 ποίθβ 0Ἠ 
τ τ 

ὃ Ῥ. 1ο Βῇ- 

4 ἨΠρρο]. Β. Η. νΠ. 22 φεύγει γὰρ 
πάνυ καὶ δέδοικε τὰς κατὰ προβολὴν τῶν 
γεγονότων οὐσίας ὁ Βασιλείδης. ἈΒαεῖ- 
1108 αβ]εά ΠΥ (89 αμβο]αίο Έτος 
σαπβο βΠοπ]ᾶᾷ θ6 Ἰηκοπεᾶ {ο ἃ ερἰἀρτ 
βρϊππίηρ {τααᾶβ ἔτοπι 1056]}, ΟΥ ο ϱΙ {11 
ΟΥ οαγρεηίαχ ΤΟΥ Κη πρ Ἠ18 πιαίοτία]ς, 
Πο Ἰαΐον Ῥαρϊιάθαπς, αΡρατεη{1γ ἵπ- 
Ἠποποθά Ὦγ Ὑα]επΙπίαπίρπι, επρο- 

πάάεᾶ {ο ἴ]ο {οασβμῖης οἳ {]ιαῖτ ἔοι ΠΟΥ 
1η [15 τοβροεσῦ; Ῥαΐ {πο βίτοπς Ιαπσιαβσθ 
αποὐθα Ὦγ ΗΙρρο]γίπβ Ίεαναξ πο ἁοπούί 
αροταί ο πη]πᾷ οὐ Ῥαβί]ϊᾶςες Πήπιβο]Ε, 
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οὗ Ὑα]επ- 
4ΙΠΠΒ, 

Τοροστα- 
»Ῥηϊοαϊ 
οοποερίῖοἩ 
οὗ ἴπο Ρ]ε- 
ΤΟΙΉδ8. 
Απημομι 
οὗ ρίετοπια 
δια Ἰιοπο- 
πια, 

Ῥίετοπια 
186 αροᾷο 
οὗ {πο 
4ἱοπβ, 

Ῥιήοτοπῖ 
Ι0ΤΊ15 οὗ 
γα]οεπί]- 
ΤΙΒΠΙΡΗΙς 

ἘΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

Ώισί]ς οἳ 118 πιαξίου Ῥ]αΐο. αὖ ἃ πιγζ] ΟΥ̓ 58ΟΓΥ ΙΠΥΟΙΥΟΒ αοὐίοη, απ αοἴῖοη 
τοβιήτοΒ ἃ Β66Π6 οἱ δούΐοῃ. ἩἨσπεο {86 πιγείογίος οἳ {Ἀεο]οςγ απ ϱΟΞΠΙΟΣΟΠΥ 
απᾶ τοάσπιρθίοτ σα]] {ον ἃ Μοροφγαρλιίσαί τερτεβεηἰαδίοἩ, απά ἴλο Ῥ]εγοπια 
αΏβθατ5 ποῦ 48 απ αὐδίτασί 1468, θαὖ 5 ἃ Ἰοσα11ΐγ. 

ΤῊ Ὑαἰοπίπίαπ 5Υ5ί6πι αοσογάΙπσ]γ πιαρβ οιῦ ο απίγεγςθ οὗ {Πῖησ5 
ἰηΐο ὑπο σγθαί τεσίοΠς, οα]]εά τεβρεοίῖγεΙγ ιο ἴέγοπια απᾶ πο Άθποπια, 
ἔἶνο «Γα]ποςς) απᾶ {ιο «γοῖᾶ’. Έτοπι ἃ ΟἨτίκάαπ ροϊπέ οἵ νῖει {Πεξδο ΠΙαΥ Ὀθ 
ἀθδοτῖρεά ἃ5 {86 ἸΙπσάοπις οἱ Πσ]ᾗί απά οἵ ἆατ]ποββ τοδρεοβίτεΙγ. Έτοπι 
ιο εἰάς οἵ Ῥ]αἴοπίδπα, {1ι6Υ αγο {ια τερίοπ5 ΟΕ τοι] απά οἵ ΡΙΕΠΟΠΙεΠαΙ 

οχϊξίεποοξ-- ἴ]νο σου] οἳ εἴογπα] αγοἸείγρος οἵ Ἰάθας, απά {πο ποτ]ά οὗἉ 
πηαέογία] απἀ 5οηδίρ]α {Πῖησα. ΤΠο Ιάσεπίβοαίῖοηπ οἵ {πεςο Όπο απ  Π 6565 

πγας τοπάσογεά 6357 {ου ὑπΠ6 ἀποδᾶο; Ῥοσαπςο τ] Ἠϊη Κποπ]εάσο πα5 οπο 
τ ἢ ΤΟΥ ΠΥ απά σης βαἱναίοῦ, απά Ώεσααδο 8150 πιαζίος παβ αὈξο]αίο]γ 
Ῥοτπά αρ τὶ ον]. Τύ 15 ἁμποι]6 {ο βαγ π]είμου ἴπο Ῥ]αζοπίδπα ος {116 
Οµτ]βέἰαπΙ(γ Ρτεάοπαίπα{θε 1π ἴπο Υαἰεηθϊπίαη {Πεο]οςγ; Ῥαιὸ ἐ]ιο {ογππευ αὖ 
αἱ ογοπῦς ἰ8 οβρεοία]]γ Ῥτοπαπεπό ἴῃ {ιοί οοποερύοπ οὗ ο γε]αζίοη5 
Ῥούποαη {Π6 ρ]εγοπια απά {πο ΚΕεΠΟΙ1Α. 

Τχιο Ῥίθγοπια 15 ἴἶο αροᾶθ οἵ ο οπς, π]ιο απο Ο1γῦΥ ἵπ ΠΌΤΟΥ. 
Τ]οςο 1οΠ8 ατθ 5αοοθβκῖνθ οππαπαΜΙοΠ5, οἳ πΠΙοἩ πο Βγςδῦ ραῖς Βρυδηρ' ἵπι- 
πιοβΙαἴθ]γ {1οΠ1 {ο Ῥγοοσϊείοπέ Βγίλας ος Ώορίμ. Τη5 Ἑγίνας 18 ἀοῖίγ ἴῃ 
1ἰ56 1, ὑπ αὐβο]αίο βυβὺ Ῥγϊποϊρ]ς, 48 {6 ΠαΠΙθ βασσοεδίβ8; ἴο Ῥτοίοππᾶ, 
απ/[αΠοπιαβ]ο, ΠπαΙέ]ο55, οἳ Ὑ]χοπα ΟἹ οἵ τ] 0 ποὐμῖης οαπ Ὦο Ρργοιοδίθα 
απᾶ ποϊλμίπσ ΚΠοΟΙΠ. Ἠστο ασαίη πθ Ἰανο βοπιαἰίπς ΠΚΘ ἃ ζοσαῖ Τ6ρΥθ- 
βοπίαϊίοη. Τ]ιο 3Ἴοπ8 ΟΥ̓ 6ΠΙΩΠΑΔΙΟΠΕ 49 Ρ]αἴΠ]γ ὑπ αὐπῖραζε5 απᾶ οπεγρῖθΒ 
οὗ ἀοῖίγ; {αγ 816, ΟΥ ἴπεγ οοπιργ/κο, {Π6 οὔεγπα] Ιά6αδ ΟΥ ατο]αίγρεΒ οὗ ἴ]ο 
Ῥ]αίοπίο ΡΗΙΙΟΡΟΡΙΥ. Τη βἸοτύ ἴλαγ απο ἀθῖσ τε]αέῖνο, ἀεΙιγ αππάεχ βο]ί- 
Ἰπηροβοά Ππηϊζαξίοη5, ἀαϊῦγ ἀετίτεὰ απἀ αἰνὰ τρ, α5 Τὸ πεγα, 8ο 38 δὖ 

]οησί] {ο Ὦο εοποεϊναΡΙο. 
"πο ἑορορταρ]ίσα] τε]αβοη οὔ Ἑγίλμαδ {ο ὑπ6 ἀοτῖνεά Ίοπβ πας ἁ[- 

{ογοπί]γ βίνοι ἵπ ἀλῑετεπυ ἀεγε]ορπιοηίβ οἵ {ο ὙΨαἰεπάπίαῃ ἰεασβίης. 
Αοοογάϊπςσ {ο ὁπ6 τεργεβοπ{αδίοη ἢθ παδ ουἰδίάο {πο Ῥίγοπηα; ΟΜἨ6ΓΒ 
Ρασσᾷ Π5 αροᾶς τι πΐη 16, θα εσοπ ἵπ {}}18. 65ο Ί1ο πας βθραγα θα {Γοπ1 {86 
χοβί Ὦγ ἨΠογαβ (Ὅρος), ἃ Ῥογεοπίβεά Ῥουπάανγ ΟΥ̓ σπορ, ΠΟΠ ποπθ, ποῦ 
6ἵαη {ιο 3Ἴοπβ {Πιοπηβε]γα, οο]ά Ῥα55], ΈΤ]ο {οτπιογ πιοᾶο οὗ τεργοςοπία- 

1 Ἐοτ {1ο τατίοαπς πιοᾷσβ ἵπ πΠῖο  19ΓΠΙΘΥ ἴΥρθ. Τηετθ 81θ ροοᾶ, {ποασ] 
{86 το]αίοιπ οὗ ο αΏβο]πίο Επτεί ρυϊη- 
οἴρ]ο {ο ἐπ Ῥίετοπια πας τεργοβεηἰεᾶ 
1η ἀἱῄοτοπυ Ὑαἱοπίϊπῖαη ΒΟΠΟΟΙΒ, 560 
ποπ το 2 να. πο ὙΠ, ντα. 
1, οἷο. ΤΗ τηαῖπ αἰβεϊποίίοη 15 θ]ιαῦ 

Εἰαίοᾶ ἴῃ {ο ἰοσί; ἐμ Πτεῦ Ῥεϊπεῖρ]θ 
πας ταργαξοπ{θεᾷ ἴῃ Όπο παγ5; εἶἴθμοτ 
(Ὁ 85 ἃ πποπαᾶ, οαὐδίάθ {Π6 Ῥίετοπ]α ; 
ος (1) 858 ἃ ἆγαᾶ, ἃ ΑΥΖ76ΕΣ, πιοβῦ 60ΠΙ- 
1ΠΟΠΙΥ απᾶςχ {1ο ἀεβίσηα[ίοη οὗ Ῥυθός 
«πᾷ Σιγή, ἱπο]αᾶςᾶ τι Ιη πο Ῥ]θγοτηα 
να ζοπορᾶ ο ἔτοπι ο οὔμαι 08. 
Π]ιο Ὑαἱοπίπίαπ ἀοοίτίπθ 88 ϱἴτεη ὈΥ͂ 
Ἠ]ρρο]γίαβ (υ]. 29 84.} ταρτεβεῦ5 ἴ]ιο 

ῬετΒαρβ ποὺ αΏεο]πίαιγ ἀοοῖδίτο, τοᾶ- 
ΒΟΠ5 {ο βαρροβίτρ {παῦ {815 [αΐπεχ σῖγος 
ἴπο οτγἰσίπα] {δασμίησ οἳ Ὑαἰοπίπτβ 
Ἠϊπηβα]ξ, Έοτ (1) ἐπ15 τετγ ἀοοίτῖπο οἵ 
ἴπο πιοπαᾶ 566ΠΙ5 {ο Ρο]πό {ο η θαχ]16τ 
ἀᾳαΐθ. Τὸ 15 ἴπο Ἠπ]ς πυΠῖοἩ οοππηοοί5 
{μο βυβίθιη οἳ Ὑα]επήπαβ ποῦ οπ]γ 
πα Ῥγίμασοτθραπίβπα {ο ὙπΠΙΟἩ (88 
Ἠιργροϊγίαξδ Ῥοϊπίςβ οπϐ) Το παβ 50 
Ἰαχσα]γ Ιπάερίεᾶ, Ῥαὺ αἶξο πὶ ο 
{θασλίησ οὗ ἴπο ΘΠ ΠΟΥ Ἠθτγορίατο] Ἐα- 
βΙΠ465, νποςο Ετδῦ ρτϊποῖρ]ο Ἠκογῖςο 
γγὰ8 ἃ πιοπας, ἴπο αἈβδο]αίο ποίµίπα, 
{πὸ πιοπ-αοχΙρίοπῦ ἀοᾶ. ΤΠο οοποθροπ 

λλόω 



ἨΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΗΒ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡΕ. 

6ἴομ τηϊσ]Ώιξ Ὦο ἐμοισ]ῦ {ο αοοοτᾶ Ῥείζου πλ ιο {ππασουΥ, αὖ ἴπο 5816 {πιο 
ναί 16 18 πιογο αοοιταίο 1 τοραγ θα αξ ἴμο οπιροάππεπύ οἱ α ΡΙΙοβδορηῖσαὶ 
οοποθρθίοη. ἸἈοαγοεγί]μοΙαΒΒ ἴμο Ιαΐΐου γα5 πο {ανοιτίζο πιοᾶο οἵ ἀθ]ίπθα- 
οι; απᾶ 16 πὰ αὖ Ἰθαςέ {Π15 γοσοπιπηθηάα{ΙοἨ, ια 16 οοπιρ]ηοᾶ ἴῃ οπο αἲἱ 
ἴλαῦ 18 τοἙ], 45 ορροβεᾶ {ο αἲ] ἐλαῦ 15 Ῥπαεποπιεπα]. [ἢ ἐς Ῥ]εγοπια 6ΥΘΥΥ 

οχϊδίοπος γΙοἩ 15 εαργαβεηδα] ἃ πα {ιογοίοτο έγαθ μὰ 5 105 αὐοᾶς. 
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Βοραταίεά Ώοιι ἰλμῖς οο]εξίῖαΙ ταερίοη Ὁγ Ἠογιαβ, αποί]Ἰον Ἠοταδ ΟΥ Κεποπια, 

Ῥουπάατγ, πο, ΟΥ̓ πο, Η]κο ὑΠ16 {οΥ1ηος 15 Ἱπιραβραβ]ο, 1165 61ο /Κοπομια 
ος « νοῖᾶ ----ἴιο ΙἸήπσάοπι οὗ 0Πϊ5 πποτ]ἀ, ιο τερίοη οὗ πιαίζεγ πα πιαθετία] 
Οπσς, πο Ἰαπά οἵ βἰαάοι απᾶ ἀἆατκπαεββ], ΠἨετο 15. {πο επιρίτο οἵ {πὸ 
Ῥεπιίπτςδο ΟΥ̓ Ογοδαίου, πἩο 15 ποῦ α εε]οξύία] 4ἴοπ αὖ 811, Ῥαῦ ας Ῥογη ἴῃ {}}15 

ΥΘΙῪ τοῖἆ ΟΥ6Υ πο] 6 τοίσηβ. Ἠσογο τορῖζθ αἲ] Ἴινοδο ΡΠεποπ]οπα], ἆθοερ- 
το, ἰχαπβῖζοτγ ]ήπσς, οἳ γ]]ς] ιο αἴεγπα] οοιπύθγραγῦ αγο ΤΟ Πα οπΙγ ἴῃ 
{Π6 Ῥίογοπ]α, 

10 15. ἴπ ἰλμῖς απ0]]οδίς ὑπαῦ ὑπ Ῥ]αίοπίεπι οὗ {πο Ὑαἰεπίπίαπ ΠΘΟΥΥ͂ 
ΥΘΔΟΊΙΘΒ 155 οπιασ. ΑἹ] ὑπὶπρΒ ατο βοὺ ο οι"6 αραἴηθύ αποί]ογ ἴῃ {λθβο ὕνο 
γορ]οπβ”: ]πδύ α8 

ΤῊΘ Επαηπ ΟἹ 5.1} 50 Ματγ΄5 Ία]ο 
Έ]οαίς ἄοπιῦ]ο, βπ8η δ πα βηδάον. 

Νοῦ οπΙγ Ἠαγο ὑπο ὑπιγῦγ ἆὔοπα ὑποῖν {ειγεξίτίαὶ οοιπίθγρατί5; Ὀαὺ ὑποὶν 
βαραάΙγϊβῖοης 8150 αγο τεργοδοπεά ἴῃ {18 Ίογεγ τοσῖοηι. ἘΤΠο Ἱοποπια ἴοο 

Ίμαβ 105 οδᾷοαᾶ, 105 ἀεεαᾶ, 15 ἀοάεσαᾶ, Ἰῆκο ὑμο Ῥ]εγοπια», ΊΤΠογθ 18. οπθ 
ΒορΗβία ἵπ ὑπ0 βαρταππαπάαπθ τΤθρίοἨ, πα αποί]θχ ἵπ πο πιππάαπο; {πογο 
18 0π6 ΟἨπ]δύ πο τεάθαιηβ {πΠ6 ΐοπβ ἴῃ πο αρὶγια] γγοτ]ἀ, απᾶ ἃ 5οεοπᾶ 
Οπγῖεί πο ταάθεπιβ πιαπ]Ίπᾶ, οὗ. Υαίμεν ἃ Ῥοτίοη οἳ πιαπ]απά, ἴῃ ἴ]ο 
εεηβ]ρ]ο πγοτ]ά. ΤΠετο 15 απ ἄλοηπ Ματ απᾶ αποί]αεν 4ἴοπ Εοε]οδία ἵπ {ιο 
οε]εξίῖα] ἸΠπσάοπι, {ο 1468] οοιπίετρατίϐ οὗ ὑπὸ Ἠτππιαπ Ἐαςο απᾶ ἴἶο 
Οµτ]βῖαπ ΟΠαγο ἵπ {Π6 ἐεγγοβίτῖα], Ένοεῃ Ἱπάϊνίάπα] ΠΙ6Π ἈΠ ΊΥΟΙΠΘΗ, 38 
πθ β]ια]] 56ο Ῥγοβοηί]γ, Ἰαγο {Πεῖν ατε]είγροβ ἴῃ {Π||8. Ἠϊσ]ον Αρῃεγο οἵ 
πίο]Ησ]ρ]ο Ῥεϊηρ.. 

οἳ {89 Βτεί Ῥτϊποϊρ]θ 48 8. ἀγαά Β66ΠΙ8 
1ο Ἠατο Ῥεεη ἃ Ἰδαίου, απᾶ ποὺ Υετγ 
ΒΔΡΡΥ, πιοΙΠοαίίοτ οἵ ὑπ ἀοοίτίπο οὗ 
11ο Ιοαπᾶςτ, Ῥεῖησ πὶ [οί απ οχίοηξῖοη 
οὗ ἴπθ Ῥηϊποῖρ]ο οὗ ϱγΖγσίθΒ ΒΟ Ὑα- 
1επάηιιβ η α ἵαετ ΡΗΙΙοβορΠῖσα] οοἩ- 
οερ8οιπ Βα τοβχ]οθεά {ο ἴ]ο ἀοιῖγοά 
6856ΕΠ6ΘΒ. (2) ἜΤμο εχροβίΠοη οὗ ἨΗΙρ- 
Ῥο]γίαβ {μτοαρλοπί Θσχ 5. ἃ βΥβύεπαι 
δῦ ΟΠ6Θ Ίποτθ οοπβϊβθεπε απᾶ τηογθ 
ΒΙπηΡΙ6, ἴπαη {π6 Ἱακπτίαπῦ ἄθγε]ορ- 
πιθη{β οὗ {Π6 Ἰαΐογ Ὑα]οπίιπΙαηβ, 51ο] 

85 Ῥίο]επισας απᾶ Ματοαβ. (3) Το 
β6ε4πεποθ οἳ Ἠ]6 βὔαϊεπιοηξ Ῥροίη{β {ο 
[86 Βα1ΠΘ οοπο]ηδίοη. Ἐθ ρίνοβ ἃ οοἩ- 
βθοιίΊνο αοθοιπύ οἳ ΒΟΠ1Θ οΠθ ΒΥΡΐ6ΙΗ, 
ἑπτηῖησ 5146 ΊΤοπῃ {1πιθ {ο πιο {ο 
ποῖ]οθ ο τατϊαὔ]οηπβ οἱ ἀῄογοπί α- 
1εππῖαπ βοΏοοί5 Ίτοπα {ΠΒ εἰαπᾶστα 
δια ασαϊη τοβιπαΙπς {Π6 ππαῖη {γειά 

οἱ 15 οχροβιψίοῃ Τὺ 6οσπιβ τηοϑὺ πα- 
ἰατα] {Πετεῖογθ ὑπῶῦ Ἰθ ελοπ]ᾶ ΊἨανο 
Ία]κοπ πο ϱγδίεπι οὗ {Π6 Του 67 85 ΠΒ 
Ῥαβῖβδ. ΌΟπ ἴπο οἶπεοιτ Ἠαπά Ίτεπατβ 
(1. 11. τ) βἰαίες ὑπαὺ Ὑα]οπίϊητϐ 16- 
Ῥτοβοεπ{θᾶ 086 Πτβδί ρτϊποϊρ]ο α5 ἃ ἆγαᾶ 
(Ἄρρητος οὐ Ῥυθός, απᾶ Σιγή): Ῥαῦ 
11ογθ 15 πο αονϊάσποθ ὑπαῦ Ἡο Ἠαᾶ απγ 
ἀϊτοοῦ οὐ Ιπάϊχεοῦ Ἰσιοπ]οᾶσο οἳ (ιο 
ναι ηρθ οὗ Ὑα]οπάίπας ἨΙηβα]{, απᾶ 
118 Ιπ{ογπαΙοη πα ἀθτῖνοα ἴτοπα ἴ]ο 
Ἰαΐ6τ ἀῑδοῖρ]οβ οἳ {Π0 ΕΒοηοο], ΊΠΟΙΘ 
οβροοἵα]]γ ἔτοπα {ο Ῥίοίειπαης. 
Πο απο 2. 1 στ ἢ 1,2. 

ΒΕ Τ 13. 8:1. --5; 1|- 17:3; {Π|: 25: 6, 
ἡ, οἵο. 
«Ππρα 1. ὁ: 2: ἘΞ ἢ: ΠΗΠ» 11: πα. 2, 

1], 16. 3 ΜΠ’, 11: 20: 5, Ἡ. 39. 3, 6ἴο. 
ΘΟΤΥΘΙ ἢ ἢ: 2; Πο 17. 5; οΌπαρ- 

Η]ΡΡΟΙ. νἱ. 5.4. 

{ῃ6 τϑρίοι 
οὗ Ῥῇθῃο- 
ΤηΘ 8. 

Ῥ]αἴοπῖβπι 
οὗ {18 α1ι- 
{0 6518. 



266 

Το ]οσα]ῖ- 
βα1οι οὗ 
{9 ΡΊετο- 
πια ομγτ]οᾶ 
οτί 1η ἆ6- 
{αι]. 

ΤΠ οοἩ- 
ΘΧΙΟἨ 
πι τΏ 980 
Ῥαι]Ἡ πξο 
οὔ {πὸ ἔθυσα 
οὐβοιταά, 

οπίηπσ 
Ῥρατί]γ {ο 
186 ἴαΐςθ 
ΔῈ 6515 
κένωμα 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΕ, 

ΤῊ ἑοροσταρ]μίσαὶ οοποθρύϊοῃ οἵ {80 ῬίογοπΊα ΊΠΟΥΟΟΤΟΕΥ 15. οαιτῖοᾶ οαὐὺ 
ἴῃ {ο ἀείαϊ]5 οὗ {Π6 Ἱπ]ασθχγ. Τμ6 βεοοπᾶ Βορλία, ο]16α αἶδο Α Ομ οίῃ, 5 
86 ἁσβίτο, ὕπθ οὔβδρτίπς, οἵ ΠΟΥ δ᾽ ἀθ' παπηθκαίκα, βθραγαΐθα ποπι ΠΟΥ 
τηοί μον, οαϑὺ οαὖ οἱ ο Ῥ]ογοτπα, απά οἵ “ βίγσαπαθα  1η {πΠ6 νοϊᾷ Ῥεγοπά1, 
Ρεῖΐησ Ῥτγογεπίαά {τοπι τοιγηῖησ ὮΥ {ο Ιποχοταδ]ο Ἠογας πο σπαγᾶς ὑΠ 6 
{γοηῦϊεγ οἳ ιο δαρταππππάσπθ Κἰπσάοτη, ΤῊ βεσοπά Ολγ]ςί---ᾱ Ὀεῖπο οΟ11- 
ΡῬουῃαοα οἱ εἰοπιοπίβ εοππῖρα(εὰ Ὦγ αἲ {π6 ἄγοπαζ---ππας 5οπ6 ἆοπῃ Γοπι {ο 
Ῥ]ετοπ]α, Πγεύ οὗ 811 αὖ {πο οτο οἵ ογθαῖοη {ο 1πίαβθ 5οπιοθλίησ Ἰ]κα οτάαν 
απᾶ {ο Ῥτονίάε Γογ ἃ 5ρίτίέαα] οἰσπιοπί ἴῃ ἐΠῖς Ιοπ6γ ποτ]ά; απά 5εοοπά!σ, 
νηοη ο ππὶΐρα ἨΙπιβα]ί πι ιο πια «651τ5 {ου ο 5ακο οὗ τοάθοεπαίπς 

ἴποδο πο τοῦθ εαραδ]α οὗ γτεάσπιρίοπδ, Αὐ {πο οπἆ οἱ 411 ὑμῖπρϑ Βορβῖα 
Ασλαπιοίἡι, απᾶ τυ ἢ ΠΟΥ έως ερ]γΙ πα] Ῥογδίοη οὗ ππαπ]άπᾷ, επα]] θ6 γθάθοιηθα 
απᾶ τοσεϊνεά πρ Ιπίο μα Ῥίεγοπηα, η] ]ο {ο Ῥαγολῖσα] Ῥογίοτ γη] Ῥο Ιε[ῦ 
οαἰβῖᾶς {ο ΤΌΤ αποίµεν Ιάπσάοπα ἀμ θυ ιο ἀοπιϊπίοη οἵ ὑμεῖτ {αΐμογ {ῃ6 
Ῥοπιπγσο, ΤῊ τοάσπιρΒίοη ἃ πα α5οθηβῖοη οὗ ΑοἰλαπιοῖἩ (Ὁγ ἃ Ῥετγεγδῖοη οὗ 

ἃ ποτἱρίατα] 1πιασςε) γγαβ τοργοκςεπίοά 85. Ίου εβροιδα!ς τυ] δ 0116 Βατίοαχ, ο 
βοοοπἀ Ομῖςέ; απ ο ΡΙθτοπηα, {πο 5οοπο οἵ ἐς ΠΆΡΡΥ πίοι, νὰ οα]]οά 

έλο Ῥνϊάα]-οπαπαρονά,. Ππάφεᾶ Όιο Ιοσοα]βαίίοπ οὗ {πο ΡΙετοπ]α 18 ἃ8 οοπαρ]είο 
ἃ5. Ἰαησιασο 61Ἡ Ἰηα]κο 16. ΤῊ οοπαίαπὀ τοροβίοπ οἵ ἐμ νου ὁ γή 
απά “πα πουΐν᾽, «αὐονο) απά «ῬοποαΜ]ι”, ἵπ ἴἶιο ἀαγε]ορτιεπύ οὗ 015 ΡΗΙΊο5ο- 
Ρ]ίσα] απ το] σίου τυ ἢ 5011] Γαγύλλοχ ΙΠΙρΥΘΕΡΟ5 {18 Ίοσα] ΒΘΏ56 ὁπ {μθ {ογημᾶ, 

Ίπ 015 {οροσταρηίσα] τεργεξοπίαΜίοη ὑπ 6 οοππεαίοη οὗ ΠιθαΠῖης 1π {ο 
ΜΟΥ 2/6γοππα 38 επαρ]ογθᾶ Ὦυ δῦ Ῥααὶ απά Ὦγ Υαἰοπίπις τοερες[ίτε]γ 
5665 αὖ Πγδὺ βἶσηί {ο Ὦο επθῖτα]γ 1ο56. Πε πο γεαὰ οὔ {πο οοπίγαςί Ῥο- 
ἔνθ {πο Ῥίογοππα ἅμα {Πο Κοποπια, ἴο {αἱποβ5 απἀ {Πο τοῖᾶ, πο αἲθ 

πα αν} τοηϊπάσά οἵ {πΠ6 επι απά ἴλο τασιίην οἵ ρηγδῖοα] βρεοπ]α- 
6οἨΠΒ. ΤῊΘ Β6Π5ο οἱ Ῥ]ετοπ]α, 48 οχρτοβδίησ οοπηρἰοίειθ55 απά 5ο ἀαποίίπς 
ίππο ασστεσαΐο ΟΥ {οίαΠίγ οὗ ὧιο Ὠϊνίπο Ῥοπείβ, 866Π15 αἱἰοσοίμου {ο Ἠαγο 

ἀἰδαρρεατοεά. Βεῦ ἴῃ μοῦ ὑλμῖς απ ὐλοβῖβ οὗ κένωμα 88, 50 {45 45 πο ΟΠ 
πηακο οαὖ, ἃ η]εγο α[ιοτίλουσηί, ἃ Πα αΡΡΘαΥ5 {ο Ἠανθ Ὄσει Ῥοιτοπθᾶ, ἃ5 
ΊγοπορΙ8 βἰαΐῦθ5, {ΤΟΠ ο ρ]γείσα] (Πιεοτῖες οἵ Ὡοπιοστῖθας απᾶά Ἐρίσιταςθ, 
Τὸ ποα]ά παζατα]]γ 5ασσεςύ 0561 θοῦ Ώδοααςο ἴ]ιο οΡΡροδίδίοη οὗ πλήρης απᾶ 
κενὸς 48 οὈνίοιβ, απά Ῥοσαιπςο {ο ποσὰ κένωμα πιαϊετία]]σ αββςύεᾶ ἴο 
ΠΠαΦΘΙΥ 8 ἃ ἀοδοπρίίοι οἵ {πὸ ΙΠπσάοπι οὗ ψαδίο απᾶά βῃδᾶονυ. Βαΐ Ίπ 

1 Τ1θΏ. Ἱ. 4. 1 λέγουσιν ἐν σκιαῖς 1]. 7 ἑαυτὸν ἐκένωσεν; Οἶθτα. Λ]οεχ. Έπο. 
[σκιᾶς] καὶ κενώματος τόποις ἐκβεβρά- 
σθαι κ.τ.λ. Τηοθ ἄτθε]ς μ8 τϑδᾶβ καὶ 
σκηνώματος, Ὀπὺ ἴλο τοπμαουϊησ οἳ ἴπθ 
οατ]γ Τιαὐϊη ἰταηξ]αβοη «ἴπ απιργαθ 
[602] ταοπζαῖς ]οοῖβ’ Ίοατες πο ἀοαβί 
αροπῦ ἔ]ιθ ποτά ἴῃ {πθ οτἰσίπαΙ ἐθχύ. 
Τατ] απ 6.55 Οὗ {15 ΑοπαπιοίἩ (αᾶυ. 
Ταἴεπί. 14) “οχρ]οξα εδ ἴῃ Ίοσυα 1π- 
χηϊη]ς α]σμα,... 1η γασπαπα αὔᾳπο {παΏθ 
11πᾶ Ἐρίσπτϊ’. 8.66 ποίθ 6, 

3 Ίνοη. Ἱ. 2. 6, Ἠτρρο]. τί. 31. 
3 ΠΟΥ αποϊαθᾶ, ας τοίοιγῖησ {ο {15 

ἀοβοθηΐ οἱ ἔπ εεοοπᾶ ΟἨτίβί 1πίο ἴ]ο 
Καποτηα, ἴ]α ποτᾶς οὗ δύ Ῥαπ], ῬΗΙ, 

Τ]ιεοᾶ. 35 (Ρ. 978). 

4 Ίεη. Ἱ. 7. 1 καὶ τοῦτο εἶναι νυµ- 
φίον καὶ νύμφην, νυμφῶνα δὲ τὸ πᾶν 

πλήρωμα: οοπαρ. ΗἸΡΡΟΙ. τί. 34 ὁ νυμ- 
φίος αὐτῆς. 

5 Τηϊς Ίαηπσπασοθ 15. 5ο ἔγοαποηῦ ὑμπαῦ 
αροοῖα] τα[εχοησθβ 3χθ ποθοᾶ]θς5ε. ἴπ 
Ίτοή. 11. 5. 3 Ψθ6 Ἠαπο ο 5011] βίτοπρος 
οχρτοβδΙοἩ, “1Π ταηπίγο Ῥ]ετοπια{ς’. 

6 Ίγοη. Π, 14. 3’ Ὀπιῦταπα απιὔεπα οἱ 
γασπατη ἵρβοταπα ἃ Ῥεπιοοσχίίο οὐ Ἡρί- 
ΘΕΌΣ βππηση{6ς βἰριπηθΙρεῖς αρίαυεγιώιέ, 
απατα 1111 Ῥτπηαπα πη]πΙΗ ΒΘΟΓΠΙΟΠΘΙΠΙ 

{οοστΙπῇ ᾷθ γασπο οὐ 4ο αἴοπαῖς, 
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1{ςο]{Γ 10 ἵν ἃ {αἱδο απἰ0]θβῖβ. ἜΤ]ο {γιο απθϊ]ιοβίς αΏβααΓ5 ἴῃ αποΐΠοΥ, ἈΠ Ῥοντογγοᾶ 

Ῥτοδαβ]γ απ θα1116Υ, 6οιπη 864 {ο ἀοδογίοο ἔἶιο πιαπάσηο Ἰήπσάοπι. ΤΠ {118 ἔτοπη ΡΗΥ- 
οαγ]ίου τοργοδοπ{αίίοη, Ισ] (λογο 18. σουᾷ ΥθάβΟΠ {ου αβογ]ρίπσ {ο Ὑαἱεῃ- οτι ΤΕ Ὶ 
ἐϊππθ Ἰήπιδο]έ, 16 15. οα]]εά ποῦ κένωμα ιο γοΐα᾽, Ὀαὺ ὑστέρημα ιο ἀεΙ- πμχο. 
ΟΠΟΥ, ΙΠοοπΙΡΙεί6ΠΘΑΦ’1, ΜογοΘογογ {ιο 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΡὨΓΆΒΘΟΙΟΡῪ οἵ {{0 ἀρρϑαΐβ ἴπ 
γα]οπίϊπίαη βο]ιοο]ς ΒΠο 5. ὑπαῦ {π6 Ἰάσα βυρσοβιθα ὮΥ ὑπ|85 ορροβίου {ο ἠπεῖχ 601η- 
κένωμα νὰ ποῦ {π6 ογἱσίπα] Ίάεα οὔ ἐἶιο ἴουτη. ΤΠΟΥ 5Ροη]ς οἵ τὸ πλήρωμα Ὃ ο Ῥθτα- 
τῶν αἰώνων, τὸ πᾶν πλήρωμα τῶν αἰώνων, “ἴπΠ0 ΊΠοΙθο ασστοσραίο οὗ {ῃ6 ὅσ: 

41οπβ”5, Απα ἐλῖ5 (πια]κίησ αἱογγαπςθ ΓΟΥ ὕΠ6 ρουβοπἱΠβοαίίοη οἵ 1ο 410Π8) 
οογγθβροπᾷ5 εχαοί]γ {ο 168 15ο ἴῃ δύ Ρατ]. 

Αραΐη ὑπ6 ἰθασμίης οἵ ὑπ Ὑαοππίαα βο]οοίδ 5αΡρΙοΒ οὐἩογ 11868 ΤῊΘ οτἱρὶ- 

πΠπίςἩ βοῦν {ο Π]αδίγαίο 1685 παθαπ]ης,. Νοῦ οπΙγ 4065 {ο βαρταππαπάαπο Τα] ΤΠΕΘΠ- 
Κίπραοιη 35 ἃ γ]ιο]ο Ῥους πής πᾶπιθ, Ῥαὺ οπο]ι βοραγαῦο 99Η, οὔ ψηλα] Ενας μι ββοπη 

: ὃ : ..--. : ο ὃ Υ ΟΥ̓ΠΟΣ 
Ιπσάοπι 15. ο ασστοσα/ἶοῃ, 15 ΠΤ υσῖβθ. οα]]θᾶ α Ρ]ετοπια". Έμϊς ἁοβίρτηα- προ. 
ον 15 ϱἶπεπ {ο απ 4ΐοπ, Ῥεσμιβθ 16 1ξ ὑΠ6 {11ηΠ655, ὕπ6 ρϑυξθοίίοη, οὗ πγμίς]ι 
105 πιαπάαπο εοππ{οτραὗ 15 ΟΠΙΥ ἃ ΒΟΥ απά ἀείεείῖνο οοΡγ. Νοὺ ἆοθβ 

{86 παττοπ]πσ οὗ ο ἔθγπῃ βῦορ Ἠετο. Τ]οτο Ι]κουγῖδο ἀπγε]]ς ἵπ ὑΠ15 Ἠϊσησε 
χοσίοη ἃ ῬΙ6γοιηα, οΥ είογπα] ατελείγρε, ποῦ οΠΙΥ ΟὗὨ ετατγ οοιαργε]ιοηβῖνο 
ΤΠ δ η6 Ροπ6σ, θαὺ οὗ οαοἩ Ἱπαίνιάπα] πα; απά {ο γγοὰ ΠΙπιδα]{ γη δ]ι {118 
θαγοπ]Υ ΡαχύΠοΥ, {15 ΤΊ νη 1468] οἳ ΜΗπιβε]{, πιαδί 06 ἴ]ιο βύπαγ οἵ Π15 118. Τηβουρτο- 
Το Ῥτοίοαπά ππονα] βἱσηϊβοαηοο ὙΙΟἩ απάργ]θς {1ο οχασσοταίεὰ Ε]αΐο- ἑαύΐοη οἳ 
ΠἶΦΙη αΠᾶά ῬΘΙΎΘΙΒΘ οχοσοδίς οἱ {5 εοποορξίοη Μ1]1 Ῥθ αὖ οποο αρρανοηῦ. 7001 ἵν. 
Βευῦ ἴλπο ΠΠάΠΠΟΓ ἴῃ Υγηῖο] ιο λαοί} Ίναβ οαχγῖοά οτί 18 οπγίοιβΙγ 11Πι5- 7 1. 

ὑγαϊθα Ὦγ {16 οοπιπιεηπίατγ Οὗ ὑπὸ θη πΐδη ἨΠοτασίεοη οἩ ο ΠΟΙᾺ 
ἀἴδεοιχβο ψ(] πο δυηαυ δ σοι η ἡ, ΤῊΪΒ. πποπλαη, Β.10}} 15. Π15. εχρ]απα- 

1 ΗΙΡΡΟΙ. τί. 31 καλεῖται δὲ ὅρος μὲν 

οὗτος ὅτι ἀφορίζει ἀπὸ τοῦ πληρώματος 
ἔξω τὸ ὑστέρημα" μετοχεὺς δὲ ὅτι μετέ- 
χει καὶ τοῦ ὑστερήματος (1.6. 5 βίδα! ησ 
Ῥοῦπεση {πΠ6 πλήρωμα απᾶ ὑστέρημα)" 
σταυρὸς δέ, ὅτι πέπηγεν ἀκλινώς καὶ ἆμετα- 
νοήτως, ὡς μὴ δύνασθαι μηδὲν τοῦ ὑστερή- 
ματος καταγενέσθαι ἐγγὺς τῶν ἐντὸς πλη- 
ρώματος αἰώνων. Ππεπιαςτερτοβεη{ς [Π6 
ἸΜανοοβίαπς 885 ἀεβισπαίης {πο Τοπῃί- 
ὌΤΡΘ καρπὸς ὑστερήματος 1. 17. 2, 1. 10. 
τ, Ἡ, ΤΥΒΘΙ: τ, Ἡ. τ. 1 (ΟΠ. 1. τή. τ). 
ΤῊΙΒ ντα Ῥετμαρςβ Ἰπθεπάςᾷ οτἱρίπα]]γ 
38 8 Δ. 1 0Π6515 ἴο ἴπο παπιθ οἱ [ῃ6 
ΟἨτΙβ{, ΨἩο νγὰϑ καρπὸς πληρώματος. 
μα Μαγοοβίδηβ Ίούπεγογ αΏρατεη{]γ 
πιθαπ{ Βορβῖα ΑσΠατποῦΏ Ὦτ {Π15 ὑστέ- 
ρημα. ΤΠϊΙβ {παΏΡΙΕΥΕΠΟΘ Ίτοπῃ {Π6 
ψ/ηο]θ ο {86 Ῥρατί ποπ]ᾶ Ῥο ἵπ εἰτιοῦ 
αοοοτάαπορ ΜΠ {Πεῖτ {οτηιίπο]οσγ: {ον 
85 {πετ σα]]εᾷ ἴ]ιο βαρταπαππᾷαπο ΟΠ 5 
πληρώματα (Ίεη. 1. 14. 2, 5; αποϊθᾷ ἵπ 
ΗΙΡΡΟΙ. νἱ. 43, 46), 80 8ἱ5ο Ὦγ απα]οσγ 
ΠΟΥ πη]σ]έ ἀοβίσηαίο πο πιππάαπο 
ῬΟΠΝΟΙΒ ὑστερήματα (ἐοπαρ. Ίταῃ. 1. τό. 
3). ΤῊΘ θύῃ, α5 10 ΘΟ 75 1π {πο ἆοσι]- 

τηθηῦ αδοά Ὦ7 Ἡ]ΡΡοΙϊγύτιβ, Ρ]αΙΠΙΥ ἄο- 
ὨοίθΘΒ {89 1υ]ιοῖε πιππᾶαπο χθσίοῃ, 

Ἠργρο]γίιβ ἆοθβ ποὺ πξο {ο πποτᾶ 
κένωμα, ὕποπς]ῃ 5ο 6ΟΠΊΠΙΟΠ 1π ΙΤ6ΏΚΡΙΙ5, 
ΤΠ18 ἰδοῦ βεεπαβ {ο Ῥοϊηῦ {ο {πο θατ]1θΥ 
ἀαίο οἱ ὑπ Ὑα]εππίαιπ ἀοεαππιοπέ 
ν/ΠΙοἩ ο τι565, απᾶ 50 {ο θα οαὖ ἰ]ιθ 
τοβι]ὀ απγῖγεὰ αὖ 1η α Ῥτονῖοις ποῖθ 
(Ρ. 264) ἰλαῦ πο Ἠανο Ἰθτο ἃ ποτ]ς οὗ 
γαιεππτιβ ΠΙπηβε]ῖ, ΤΠο πογᾶ ὑστέ- 
ρηµα ΑΡΡΘΒΙΒ 8ἱ5ο ἵπ Έπφο, Τ]ιοο. 22 

(Ρ- 974). 
3.6. ΗἸΡΡΟΙΪ. νἱ. 24, Ίτθ6η. Ἱ. 2. 6. 

5366 οβρεοία]]γ Ίτεπ. 11. 7. 3 «Ωποπίαπι 
ΘΗΙΠΗ Ῥ]6τοίηα {ρβογαπῃ ἐγ]σϊηία ΑΘΟΠΘΒ 
Βιαηῦ, 1051 ἑοβύδ γ᾽". 

9 606 {πο Ῥαββᾶρεθ Ίτοπι ΤΤΕΠΕΡΙΒ 
αποὐεᾷ αροτεθ, ποίθ 1; ϱοΟΠΙΡ. Έπσο. 
Ἴ]ιεοᾶ. 32, 33 (Ρ. 977). ῬΒἰπαατ]σ 
λόγοι 15 ἃ ΒΥΠΟΙΥΤ {ἴογ ἴ]ιο οης, 
ὁμωνύμως τῷ Λόγῳ, Έπο, Τ]ιεοᾶ. 25 (Ρ. 

075). 
4 Ἠοτασ]εοπ ἴῃ Οτῖσ. ἔπ Ιοαππ. κ, 

ΙΥ.Ρ. 29554. ΤῊΘ Ῥ4ββαςςΒ 818 οο]]εοῦ- 
οἆ τὴ βετοπ”5 Ίτοηειις Ρ. 947 54. Βε6 
οβΡεοΙα11Υ Ρ. 950 οἴεται [ὁ Ἡρακλέων] τῆς 
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γα]οπίϊ- 
πΙαΏΒ 80- 
οερί δὲ 
Ῥαια] απᾶ 
δὺ άοβη, 

δια αποῖο 
[200 1η 
βαρροτύ οὗ 
{Π61Γ 
ΥἹΘΥΒ. 

ΕΡΙΡΤΙΕΒ το ΤῊΝ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΕ, 

ΏἼοη, Ῥε]οπσς {ο {πο ερϊπῖαα] Ροχύ]οπ οἵ πιαπκϊπᾶ. Βα εΠο Ἠαᾶ ας 5ἰχ} 
Ἠαβραπᾶς, ος ἵπ ΟΥΠΟΥ πογάς 516 Ἠαά επίαπσ]εά Παγδε] τ ἢ {86 πιαίθτίαΙ 
νο], Ἰαά ἀεβ]εᾶ Ἠενδε]ξ γη βεηπ5αοαΒ ἐμ]πσς. ΤῊΘ Πυθα μα ΠΟΥΘΥΟΥ, 
ψοπα 5Π6 ΠΟῪ Ἰαβ, 15 ποὺ Ίου Ππεραπᾶ; Πυθίη 586 ας 5Ροϊκοη τΙσΗ/{1Υ: ὑπὸ 
Φανίοιτ ἴπ {αεῦ ἨΙθαΠΒ “ΠΟΙ ρατίπεν {γοπα {Πο Ῥ]εγοπια’. Ἠεπορ 5ο 18 
Ῥιάάεπ {ο 5ο απᾶ οα]] Ἠϊπα; ὑμαὺ 18, 5:6 πηαδε Επᾶά «ον Ῥίετοπια, ἰ]ιαῦ 
οοπιπσ {ο {πο Βατίοαν τυ Ἠϊπι (ΟΥ̓ 18), 58 τ] Ὦο Δ016 {ο οὐίέαϊη {γοπι 
Ἠ {πα πο ροπογ απά {π6 ππίοη πα {Π6 οοπαΙπαθίοη γη ΠΟΥ ρίετοπια) (τὴν 
δύναμιν καὶ τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν ἀνάκρασιν τὴν πρὸς τὸ πλήρωμα αὐτῆς). “ Ἐογ᾽, 
8445 Ἠεγασ]εοπ, “δ αἸα ποῦ Ξρθὰκ οὗ ἃ πιππᾶαπθ (κοσμικοῦ) Παδυαπά πει 
ἩἨο {ο]ᾶ Ποὺ {ο οα]] Ἠϊπα, βῖίποθ Η 6 νγὰϑ ποῦ ἱρπιογαμὺ ὑπαὺ 5Π6 Πδα πο ἰαυία] 
Βυβραηα᾽. 

Ιπηροββίρ]θ α8 16 56ΕΠΙ5 {ο τ18 ὕο γθοοποῖ]θ ὑῃ6 Ὑ ΔΙΘΗὐϊπδῃ βυβύθμι τυ 
{μῃ6 {ἰοασμίπσ οἳ {ιο Αγοβύϊθβ, ἴπο Ὑαἰεπίπίαπς {Ποατηκε]γαςβ ἔθ] ῦ πο ΒΌ0 ἢ 
ἀλῃοα]ίγ. ΤΉΘΥ Ιπίεπάςεὰά ἐμοὶ ΡΗΙΙΟΣΞΟΡΗΥ ποῦ {ο βαρεγξείθ οἱ οοπίγας]οῦ 
ἔλο Αροβίοᾗςο ἀοοείτῖπα, Ὀαῦ {ο εαρρ]επιοπί {6 απᾶ {ο οχκρ]αῖη 165 οἩ ΡΙΙ]ο- 
εορ]ῖσα] Ῥτϊποῖριο6. Ἠεπορ ιο Οαποπ οὗ {πο Υαἰεπϊπίαπς οοπιρτεμεπᾶεά 
ἔμο Οαποπ οὗ Οαὔιο]ο ΟΠτΙκαπΙΨ ἴῃ 411 1185 ορεεηθία] ρατίς, ὑποισΏ 8οπιθ 
γαἱεππῖαη 8εΠοοΙ5 αὖ αἲ] εγεπί5 εαρρ]επιεπίθά 16 τι ΑροοιγρβαΙ ντί- 
Ἴπσα, Μοτο ραγσπ]ατ]γ πο ο5ρο] οὗ δῦ ζομπ απἀ ἴ]ο Ἠρίδί]α5 {ο ἐἶο 
Οο]οβείαπ5 απά Ερ]ιθβίαης γεγο τεσατάεᾶὰ γη εδρεσῖαΙ {αγουσ; απᾶ ἔλοδθ 
Ῥαβδεασεβ πΙοἩ 5ροας οἵ ιο Ῥ]εχοπια απο αποίθᾷ Πιογο ἔλαπ οπος ἴῃ ἐ]λεῖν 
ὙΥΙ ΡΒ. {ο Π]αδίταίο {Ποῖν {οασμίησ. ΕΥ ἰκο]αίίης ἃ [6π πονάς ἔγοιη πο 
οοπίεχύ απἀ Ἱπίεγρτείϊης ΌΠειπα Ἱν]οΙΙγ τυ ποὰῦ τοίογεηςθ {ο ὑμὶν βού, 
{Πε6γ δὰ πο ἀΠοι]ύγ ἴῃ Ηπάῖης ἃ οοπβτπιαθίοη οἵ {Π|6 11 Υἱ θυ 8, Ίογθ πο 560 

οπ]γ αη Ιποοποτιίϐγ ΟΥ̓ 67οπ ἃ οοπίγαἰσβοη. Του Ἰηβδίαπος, ὑπο βθοοπα 

ΟΙιτὶςέ---ἔ]ο γοάσοπιαγ οὗ ένο εριηΙέαα] ε]οπιεπί ἵη ο πιαπάαπο πγοχ]ἆ---ππαβ, 
45 17 β.1Υ, εοπιρασίοᾶ οὗ σἱ[ῦ οοπϊρα(οᾷ Ὁγ 811 ὑπ6 ΐοπς οὗ ο ΡΙ6γοπ]α. 
Ηεπςερ Ἠθ νγὰβ οα]]αά “{Π6 6οΠΊΠΊΟΠ ἔγαϊῦ οὗ {π6 ρ]οτοπια’, “ὑπ ἔγαϊῦ οὗ 811} ιο 
ΡΙογοπια”3, «ιο πιοδύ ρου θοῦ Ῥοσαῦγ απᾶ οοπδίο]]αθίοπ οἳ ὑπὸ Ῥ]ογοιηα”5; Ἀοπος 

Ῥαυ οϊραίϊοι ἴῃ {η Ἠϊσμος τεσίοπ) Σαμαρείτιδος τὸν λεγόμενον ὑπὸ τοῦ σω- 
Ῥαῦ οἳ {86 αρ έπα] Ῥοτίίοη {ογθοῦ, τῆρος ἄνδρα τὸ πλήρωμα εἶναι αὐτῆς, 

ἵνα σὺν ἐκείνῳ γενομένη πρὸς τὸν σωτῆρα 
κοµίσεσθαι παρ αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ 

τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν ἀνάκρασιω τὴν πρὸς 
τὸ πλήρωμα αὐτῆς δυνηθῇ" οὐ γὰρ 
περὶ ἀνδρός, φησί, κοσμικοῦ ἔλεγερ...... 

λέγων αὐτῇ τὸν σωτῆρα εἰρηκέναι, Φώ- 
νησόν σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε" δη- 

λοῦντα τὸν ἀπὸ τοῦ πληρώματος σύ- 
ζυγον. Ίοπος ἄοππ Ἠστασίθοη 8.75 
ἦν αὐτῆς ὁ ἀνὴρ ἐν τῷ Αἰῶνι. ἜΚ [818 
Ἰα5ῦ οκρτοβείοη 1 5ΙΡΡΟΞΘ ΠΘ ΤΠΕΒΏΒ 
{μδὺ {ο ρτεαῦ 5.οπ Μαπ οὗ ἐπ ΟΡάοαᾶ, 
{86 οἴετηα] ατοἸλείγρο οἱ τη κί 4, 60Π]- 
Ῥτῖςας ἴῃ 1[5617 ατοΒαίγρθΒ «ογγοβροπά- 
Ίησ {ο 686] Ππάϊνίά πα] τη 81 απᾶ πΓοπιαἩ, 
ποῦ Ἰπᾷεεᾶ οὐ {πο π]οἱἰθ Ἠππιαπ Τ80Θ 
(ἴον 11ο Ὑα]οπήπίαη του] εχο]πἆρ {πο 
Ῥεγολῖσα] απά οατηα] ῬοχίΙοη {ΤΟΠ ΒΗΥ 

1 Οτίσεπ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βἰαΐες {μαῦ Ἠσοτα- 
οἼοοη τοαᾷ ἕξ ἴοι πέντε. Τη παπα ρετ 
Εκ πας βαρροβδθᾷ {ο ασπιρο]ϊσθ 1ο 
πιαζογῖα] οτεαίατθ; 5860 Ἠσθτασίθοη ΟἹ 
[86 {οτί απᾶ δὲ: γεατβ’᾽ οὗ ζομτ 11, 
20 (ΒΜ1ετεη Ῥ. 947). ἜΤπενο 15 πο ΤΘΒΡΟΠ 
{ο ἐμῖπῖς ἐμαὺ ἩἨετασ]εοτπ ἔα βῆ θα {πὸ 
{οτί Ἠθτθ; Ὦο αΡΡ6ΔΥΒ {ο Ἰατθ ἔοππα 
{815 τατίοαξ τεαᾶῖηςσ αἰτοαιάγ ἴῃ Ἠῖ8 
6ΟΡΥ. 

3 ΤῊΘ εκρτεββίοη 15 ὃ κοινὸς τοῦ πλη- 
ρώματος καρπὸς ἴῃ Ηϊρρο]γίαβ τι. 32, 

84» 96 (ΡΡ. 190, 191, 192, 193, 196). Τα 
Ίτοποτβ 1. 8. 5 16 15 καρπὸς παντὸς τοῦ 
πληρώματος. 

ὃ Ίταη. 1. 2. 6 τελειότατον κάλλος τε 
καὶ ἄστρον τοῦ πληρώματος. 



ΕΡΙΡΤΙΗ ΤῸ ΤΠΕ Ο60ΤΟΡΒΡΙΑΝΡΒ, 

88Ο Ίο ας ἀοδίσπαίοᾶ ΄ ΑΙΙ᾽ (πᾶν) απά “Α1] ἐπσς) (πάντα). Αοοογά(παΙγ, 
{ο ἐπ|5 5οοοπᾶ ΟΠτ]ςζ, ποῦ {ο ὑπο Πγτεί, ὕΠογ αρρ]οᾶ ἔποβο ἐοχί5; Οο]. 111. 11 
έλπᾶ ο ἶ5 811 ὑμϊπηρ8᾽, Ἠοπι. ΧΙ. 36 ΑΙ ἐήπσβ αγο ππίο Ἠίπι απ {γοπι Ηἴπι 

ατο αἱ] ἐμῖπσς᾽, 60]. Π. ο “Τὰ Ηίπι ἀνγε]]εί]ι 811 ύμο {α]ποςς οἱ ἐῑιο οἀ]ιεαά”, 
Ἠρ]ιες. 1. το “Τὸ σαΐμευ {οσεύ]ιεν ἴῃ οπθ αἲ] (]ήπσς ἵπ ΟΠ τ δῦ {Πγοπσ]ι ος ”2, 
Βο {οο ἴ]μαγ βγ]οά Ἰήπι Ἐὐδόκητος, 1 ἃ Υαίεγοπςο {ο Ὁ]. 1. 19, Ῥασαπδο 
“811 ἴ]ιο ρ]εγοπια Ίγα8 Ῥ]εαβεᾶ {λτουσἩ ΗΙΠΙ {ο σ]ογ!γ ὑπ6 Ἐαίμογ”, Απά 
ΙΠΩΡΠΙΠΟὮ 5 ὑμῖς 5εοοπᾷ ΟἨγὶδῦ νγὰβ αεοοτά(πς {ο ιο Ὑαἰεπεπίαη {λαοί} 
Ἱπαγαπιοπία] ἵπ πὸ ογδα(Ιοη οἵ {Πο ππαπάαπο ῬΟΥΤΘΥΒ, {116γ απιοίαᾶ, οὐ ταί]ου 

τηϊβαποίθα, ἃ8 το[ευγίης {ο 05 ραγοϊρα[ίοἩ ἴῃ {116 στους οἵ ιο Ώοαπιίπτρο, 
{ο ραβδασο Ὁ]. 1. 16 “1π Ἠίπα πγετθ ογθαϊθα αἲ] πο», νἰεῖρ]ο ἀπ ἸηγΙβίρ]ο, 
{ἨΥοΠΘΒ, ἀοἰ 165, ἀοππϊπῖοηβ4, Τηαοοα 16 56618 οἶοαγ ὑΠαῦ {οδο αἀαρίαίοηβ 
ὙΥ616 ποῦ αἶγαγς α[οτλοισ]ιί», Ὀαέ ὑπαῦ 1η βετετο] ἱπβίαηοςς αὖ Ιεαβέ ὑπο ὶν 
ποπιεπο]αίαγο νὰ οτΙσΙπα]Ιγ «ἴιοβεῃ {ΟΥ ὑῃ6 58 Κ οἵ ΑἰδΙπςσ ἴ]ο ὉΠΘΟΥΥ {ο 
Ἰβο]αῦεᾶ ῬΡῃταβεξ απᾶ οχΡΥΘΡΣΙΟΠΒ ἴῃ {ο ΑΡροξίοᾗς ντ]θίησα, ΠΟΎΤΘΥΘΥ ΠΟ ἢ 
16 πα]σ]λῦ οοπΒ]εῦ τι {Πο Αροβίο]ίο ἀοείχῖπο ἴῃ 105 πιαῖη Ἠπορῦ, 
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Το Ἠεγοῦίοβ οα]]οά Ώοοείαο ὮΥ ἨΗΙρρο]γίιβ Ἰαγο πο οοπποχίοπ γη Όρο οἵ 16 
ἀοσσίίρπι, α5 16 15. σοπογαΙΙγ ππαογβίοοα, 1.6. ἴἶιο {οποῦ ὑπαῦ ΟΗτίβ5 Ῥοάγ θῦμα Ὦ 
γγὰ 5 ποῦ γ68] Πεδ] απᾶ Ῥ]οος, αὖ πιογθδΙγ ἃ Ῥπαπύοπα Ῥοάγ. ἘΤ]αῖγ γῖαιγβ 0η 
{Π15 Ῥοϊπΐ, αξ ταργοβεπ{εᾶ ΤὮΥ ὑΠἰ8 {αίΠοΥ, αγο ἩΠοΙΙγ ἀϊπετοπίθ. ΟΥ̓ {πρὶν 
ΒΥΞἴΕΠΙ σεπογα]]γ ποί]µ]ης ποσά Ὄο 5814 Ίοτα, οχοερί ὑπαῦ 16 15 ]αγσοα]γ 5αΐτι- 
γαθοᾷ πι Ὑαἱοππίαη Ίᾷ6αβ απᾶ ΡΙΗταβ68. Έτοπι {πο γα]επθίπίαης {]ιαγ 
ον]ἀεπ{]γ Ῥοτγογεᾶ {Π|6 10 ἑεοποερίῖοπ οἵ {Π6 Ῥ]εγοιια, ὮΥ πο {νου τιπἆθι- 
βίοοα {Πο ασστεσαῦο, ου (48 Ιοσα]ἱ5ος) ένο αροάθ, οἵ ιο οπβ. δι ιαπ, 

48 τ {πο Υαἰοπθπίαηα, {Πο Φατίοαγ 15 ἴ]λο οΟΠΊΠΙΟΠ Ῥτοᾶπεῦ οἱ 811] {Π6 
/Βοηβῖ; ἃπα ἴῃ εροακίπςρ οἵ ΠΙΠ1 {Πεγ οσο ἃ οΟΠΙΠΙΟΠ Υαἰεπθπίαῃ Ρ]γαβο 
έὔιο Ρ]6γοτηα, οἵ ὑπ θηὐγο {Ἴοηβ”δ, 

{11ο Τοοθ- 

Έπο ΟΡΙΙίο Ἠθτεβγ, Ῥσούθιιβ- ΠΚ6, αβΡΙΠΙΟ5 50. ΠΙαΠΥ γατίοις {ΟΥΠΊΒ, ἐλαῦ απᾶ ὃν 
ἴλο 5.11 οἵ ογΙῖοβ Ία» Ῥοσυηῃ ἰασοά {ο {πὸ αἰπιοδῦ {ο Ῥϊπά 16 τίς οογᾶς ἔπο ΟΡΙΙ{9 
απά οχίταςῦ 105. βίου} {ποτα 16. 

Ἠιρρο]γίις, ὑμαῦ ιο ἔθυτη ΦΙ6γοπια ας πιά ἴῃ ἃ ἀεβπϊέο {]ιοο]οσῖσα] 56189 
Ὁτ αὖ Ἰραβῦ πο Ώταπο]αΒ οὗ {Π6 5οοἱ, πΊλοπα ο οα]]5 Νααββοπθ» απά Ῥογαίαο, 

16 αρῄβεαχς πούγογος {οπα {ο πούϊοοβ οἵ 596ύ8. 

ΟΕ πὸ ἈΝαάββεπος ΗΙρρο]γίις [6118 τι ὑπαῦ απποης οὔ]ου ππαρος Όου- (1) Ναας- 

χοπεᾶ {1οπι ὑπο Οτ]βίαπ απά ο οπ]ε] Βοπίρίατας, α5 πγδ]] α5 {οτι Ἠθαί]αι ΒΕΠΘΒ. 
Ῥοθίαγ, Όιογ ἀαδοτ]ραᾶ {ο τοσίοπ οὗ ἔσθ Ιπον]οάσοα-- ὑμαῖν Ιἰπσάοπι οἵ 

Ὁ ππρπ 1- 2. Ὁ; Ἱ. 3. 2. 
3 Ίτεη. Ἱ, 3. 4. Τὴ Ῥαββασθβ απο 

Εἴτεπ ἴῃ {Π| {οχί α5 ἴπΠεγ 81:6 αιοθεᾷ Ὦγ 
Ίπεπατβ ΊΤοτη {με Υα]επίΙπίαης. Τητορ 
οαὖ οὗ {Π6 {οτγ 876 ΙΠοΟΙΥΘΟΜ, 

3 Ίτε. Ἱ. 12. 4; 6ΟΠΙΡ. Έπο, Τ]ιοᾶ. 
31 (Ρ. 977) εἰ ὁ κατελθὼν εὐδοκία τοῦ 
ὅλου ἦν" ἐν αὐτῷ γὰρ πᾶν τὸ πλήρωμα ἣν 
σωματικῶς. 

4 Ίτοή. 1. 4. 5 ὅπως ἐν αὐτῷ τὰ πάντα 
κτισθῃ, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, θρόνοι, 
θεότητες, κυριότητες, ὙΠΟΥΘ {πο τηῖς- 
αποϊαὔοιπ 15. τοπιατ]καφ]θ, Τη Ίπο, 
Του. 43 (Ρ. 979) πο πποτᾷβ στη πάντα 
γὰρ ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 

ἀόρατα, θρόνοι, κυρώτητες, βασιλεῖαι, θεό- 
τητες, λειτουργίαι" διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσεν κ.τ.λ. ({πΠ6 1αϑὺ ποτάς Ῥείης 
ἰα]εη ποπ ΡΕ]. Π, 9 54.). 

ὅ ΠΉπι5 ἴπεγ Ἱπίογρτοίεά ἘΠ ΡΠ65. ΠΠ. 
21 εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τών 
αἰώνων 8.5 Τοίουγϊησ ἴο ὑλπεῖτ ροποτα[θᾶ 
Φοηβ: [Π6Π. 1. 3. 1. Βϊπηϊ]αχ 15. {Πο 
τι56 ΙΙ] ἐΠ6Υ τπαᾶθ οὗ 6χΡΤΘΡΒΙΟΠ5 1πΠ 
ἴλο οροῃπίηρ οπαρίετ οἳ ϑύ {οἨπ, ΤΏ ΘΥΘ 
ἴμογ {οππά ὑΠποὶν βτεῦ Οσᾷοαᾶ ἀθροτ]ροᾶ: 
ορ ας 8: ὃς 

6 Ἡ. Η. νι, το (Ρ. 267). 
7. 10. νη, ο. 
8 40. 111. το (Ρ. 266). 



[Ὁ] Νὰ ο 

(9) Ρεταίαθ, 

Τηοἵτ 
{πεο]οσγ 

απ Ο00716- 
βροπᾶίησ 
αΏρ]σ8- 
ποτ οὗ 
πλήρωμα. 

Ῥιϊεβ 
ΒορΗία., 

Ἐγοαπεπ{ 
τ|56 οὗ {110 
ί6γπι, 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ Ο6Ο0ΟΙΟΡΒΡΙΑΝΡ, 

ἩραγοἨ, ὙΠΟ ἢ Ίναδ οπύοτεά ὮΥ ἹπιΜαδίοτ πο ὑΠ6 1} πιψβίοτίες---α8 {Π6 Ἰαπά 
Ποπ]ηπσ τι ἢ πη]]ς απά ΠΟΠΘΥ, ΄πἨῖε] επ {Π6 ρεγ{εοῦ (1ο απο αποβέϊοβ, 
Όλο {111γ ΙπΙΙαζεᾶ) παν ἰασζεᾶ, [Π6Υ ἅτ ἔγθοα {οπι βα ] θούϊοπ Το Κΐπσβ (ἀβα- 
σιλεύτους) ἃπα Ῥαγίαϊα οἵ {πο Ῥ]ετοπια» Ἠοτο 15. ἃ Ρ]αῖπ αἱ]αδίοη {ο ἆοῇι, 
1. τ6. { ΤΗΙΒ’, ο αΠΟΠΨΠΙΟΙΒ ΝββδεΠθ ἨΥΙ{οΥ σο65 ΟἹ {ο 580, “15. ἴΠθ Ῥ]ο- 
10118, {ουσ πε] 811 οτεαίεᾷ (πήπσς οοπηῖηπσ Ιπίο Ῥεῖπσ ατο Ῥτοάποθᾶα 
απά Γα1β]]εά (πεπλήρωται) ἴΤοπι {πο Ὀπογοαίες], Ἠστο ασαῖη, α5 ἴῃ ἴλο 
γΥα]επθ]ηίαη ΒΥ5ί6Η, {ιο οοποερίίοη οὗ {πο Ῥ]ετοπια 15 εἰίτοησ]γ Ππσοα π ἢ 
Ῥ]αϊοπῖκπι. Το Ῥίεγοπια 15 ἴΠο τοσῖοπ οὗ Ἰάραςδ, οὗ ατε]ιαίγρος, πο 
ΙΠ{ΟΙΥΕΠΘΒ Ῥείποση {πο απί]οτ οὗ ογθαΒίοη απά {ιο πιαξεγία] νου], απᾶ 

εοπιπιιπ]σαύθ5 ὑΠ 61} βρεοῖΠο {0ΥΠ15 {ο ἴλο Ῥ]εποπιοπαὶ οκἰδίοηοσς οἵ ἴ]μο 
Ιαὔΐ{σγ. 

Ί]ο ἴἼεο]οσγ οὗ ιο βοοοπά ΟΡΜΙΐο βϑοὺ, ἴπο Ῥεταίας, α5 ἀαδετῖρθᾶ Ὦγ 
ἨΙρρο]γίας, 15. ἃ 5ἴΤαηΏἸ5ο ῬΗΠοΠΟοΠΙ6ΠΟΠ, ΤΠ6Υ ἁῑνιάρά (νο απίγεγςθ 1πίο 
(ἨτεῬ ταςῖοΏ5, {ο αποτεαίο, ἴ]ιο βε][-ογεαίθ, απᾶ ἴ]ιο οτθαίεᾶ. Ασαϊπ ἴια 
τη 4416 τερΊοη πιαΥ Ῥο βαϊά {ο οοιτεδροπά τουσ]]γ {ο {πο Ῥ]αίοπῖο Κἰπσάοπα 
οὗ 1ά6αδ. Βαῦὺ {λπεῖν οοποερθῖοηπ οὗ ἀαιίγ 15 ΘΕ ΓΘ ἐπεῖν οπη. ΤΠαΥ 
Ροκύπ]αίο {τες οἵ 6πετγ Ῥεΐπσ; Όιτεο ἀοάβ, έτερο ἸΨοτάς, ωτεο ΜΙπάς 
(1.6. α5 Ὑ6 ΠΙΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἔτ ΒΡΙΓΙ68), έμγεο Τοπ. ΤΠ {μετο 15 ἃ 6οἆ 
{0Υ θαο]ι τϑρίοῃ, [δὲ α5 ἴπετε 15 ἃ Μαη. [ἢ [Ὁ}} αεοοτάαπορ σὴ {18 Ῥοτ- 
Υθ6γ5ο απᾶ αἈπογπια] {Ποοίοσγ 15. ἰἐλαῖσ αρρΙσαθῖοη οἵ δὲ Ῥαα)5 Ἰαησπασο. 
Τ]οῖς ΟἨτῖδε Ίαβ ἔτου ΠαίΙΥΟΣ, Ῥε]οησίῖης {ο ἴμαςδο {μτεο ΚΙΠπςάΟΠΙΒ ΤΕΞΡ6ΘΟ- 
ενοα]γ; πᾶ {18 οοπηρ]οίοποςς οἵ ΗΙ5 Ροΐης 1β Ἱπιρ]οά Ὦγ δὲ Ρα] ἵπ ΟἿ]. 
1, το, Π. ϱ, ΥΙΟ Ῥαβδασε5 απο εοπηρ]πεά ἴῃ ὑπο ὶν Ίοοξθ αποἑαίοη ος Ῥᾶγα- 
Ρήτα»θ, ΄ ΑΙ] 086 ρἰετοπια τὰ. Ρ]εαβεά {ο ἀνα]] ἴῃ Ἠϊπα Ῥος11ψ, απά ἔ]οτε 18 

ἵῃ πα 811 {πο σοάμοαας”, 1.6. (15 ΗΙρρο]γίας δα 8 ἴῃ οχρ]απαθίοῃ) "οὗ Εί8 
Οιοῖς {πΙρ]ο αἰνίβίομ (τῆς οὕτω διῃρημένης τριάδος) ". ΤΠϊδ αρρ]ϊοαΏίου 18 
αἱἰοσοί]ιογ ατρΙίτασγ, Παγίησ πο τε]αθίοη ]αζεγου {ο ιο ἐ]εο]οδίεα] 1ηθα]ὶ- 
Ίησ οὗ {πο ἴοτπι ἴῃ δῦ Ραμ]. [10 15 αἱδο απ οπίτο ἀερατίατο {τοπ {16, 

εοποθρίίοπ οὗ ὑπὸ Οογηίαης, Ὑαἱοππίαη5, απά Χ8Α5ΒΟΠΟΡ, ἵπ πο] (8 
πηθαπίησ, ΠΟπΟΥΟΥ οΏβουγαᾶ, γγα5 ποῦ αἰθοσεί]αχ ἰοὺ. ΊΤἨ65δο ἴ]γες Πιθγθβί68 

{οο]ς ἃ Βουϊζοηΐα! βοοίοπ οἵ ἔἶο ΠΙΥ6ΥΑ6, 50 {ο βρεαΚ, απᾶ αρρ]εά ο 
έθνη 48 οοσοσίθηκίτο ψ ἢ {Π6 εαρταπιππάαπο βἰταίπτη. ἜΤμο Εοεταίαρ οἩ {1ο 
οίλαχ Βαμα ἀῑνιάαᾶ 16 γεγέϊσα!1γ, απᾶ ιο Ῥ]ογοπαα, ἴῃ ὑποὶν Ἱπθετργείαδίοη οἵ 
ἴλο ἰοχί, ἀοποίθὰ ο ποιο οχίεπύ οἵ 5 νϑυῦϊοαὶ 5οοθῖοη. Ίπετο 18 
πούλίπο ἴῃ ϱΟΠΊΠΙΟΠ Ῥούσοσπ [Π6 ὅσο αρρΙἰσαθίοΏ8 Ὀογοπά ιο {απάασπιοπία] 
πηθαπῖπσ οἵ {Π6 πγοτᾶ, ΄ σοηρ]δίθπθ»Β, ὑούα γ᾽. 

Ίμο οχἰίαπς ἀποβέϊο νγοτ]ς, οα]]εά Ρις Βορ]ία, παβ αἰτῖραεὰ αὖ οπθ 
πιο οἩἳ. ἹπβιΠοϊεπό οχοαπᾶς {ο Ὑα]επώάπας. 1 αρβροατβ Ἰοπογος {ο 
Χμ α ]αΐο ἀαγο]ορπιοπό οἵ ΟρΠΜΙΜΑπιὸ, {ΑΣ τόσ Ομτ]βίαη απᾶ 1658 
ἨδαίΏαη ἴῃ 105 εαγαςίου {απ {Ίο5ο αἰγοαάγ οοηβἰἀσγεά. [ἢ {Π18 στοῦ {Π6 
ΜΟΥ Ῥ]οτοπια οοσΙΥ5 ἢ {ο]εταῦὈ]ο {Γε(ΙΕΠΟΥ; Ὀπέ 16 πιοαπῖησ 15 ποῦ 
οα51]γ Βχεά. Εατ]γ ἴῃ ο ἐτοαίίδο 16 15 δαϊά ὑμαῦ ἴπο ἀἱδαῖριος βαρροβεά ἃ 
οεγίαίη “τη βίου", οἵ π]]σ]ι «6505 βροκο, {ο Ὦο “{Π6 οπά οἵ αἰ ιο οπάφ᾽ 
απᾶ πο Ἰοιὰ (κεφαλήν) οὗ {π6 Ὀπίνεγκο) απᾶ “πὸ πο ρίογοπαα””, 
Ἠετθ Ὑο 866 {ο Ίο απ αἱαβίοη {ο {πο Ῥ]αξοπίο Κἰπσάοπι οὗ 1άρας, 

ο Ἡ.τ; 8. 3 Ἡ. ἩΗ. ν. 12. ΤήῬίηπσεη 1854, Ῥ. 185. 
5 606 Κδεϊπ Ἱπ Τ]ιροῖοφ. οα]γὸ. 4 Ρἱδέΐ σορ]ιία Ὁ. 3 54. 

ο... νι πο... ο  σμ͵ν- 



ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ Ο0ΤΙΟΒΘΡΙΑΝΡ, 

1.6, οἳ Ἱπίο]Ισιρ]ο Ῥεϊπς, οἵ αὐδο]αίο πα, α5 τορτγοᾶιοθὰ ἴῃ ιο Ὑα]οηπί- 

πᾶ Ῥίστοπια. πα ο γογᾷ 15 τιδοᾷ 5οΠιοίπΙΘ5 ἵπ οοπποχίοι γη μα 
εοπαιρ]οίοποξβς οἵ τογε]αθίοηῃ οὐ {Πο Ρρεγ[οςῦίοπ οἵ Κπον]οάρο, Ίας οι. 
Τιογᾶ 18 γοργοξεπ{έθᾶ α5 βαγῖησ {ο ΗῚ5 ἀῑδαῖρίας, 1 ου] {ε]] τοι ιο π]ιοιο 
ΠΙΥΕίΘΙΥ απά πο πο] Ῥ]εγοπια, απά 1 νψ] «εοπεοα] πούθιίτπς {9οπ1 γοι 
{γοπα {1118 που; απᾶ 1η Ῥογ[οσβίοπ γη] 1 Ρρεγ[εοῦ Τοι ἴῃ 6Υ6ΙΥ ῬΙογοηια απᾶ 
ἴῃ 6ΥΟΙΥ Ρεγ/{εοξίοη Δ Πα 1Π-6Υ6ΥΥ 1ΙΥΡΊΘΙΥ, ΥΠίο {ΠῚΠ 05 αγθ {Π6 Ρογ/δοξίοη οὗ 
411 ἴἶιο Ῥοτ[ασξΙοΏΒ απᾶά ἴλο Ῥίογοπια οἵ 811 ο ρ]εγοπιαβ”α. Εἰβαγ]ογο 
Ἡοπ6γεν Ματ}, {ο π]οπι «6518 15 τορτοβεπίοᾶά 85 πιαίηπσ ΒΟΙη6 οὗ Ηίβ 
ομ]ε[ τογε]αίίοη, 15 {ππ8 αἆάγαβκεά Ὦγ Πίπι; ’Β]οβαά αγύ ἴποι αΡογο 
(παρὰ) 811] ΥΝΥΟΠΊΕΠ {(αῦ αγο ΟΠ {Π6 θαυ, [ΟΥ ποια β]α]6 Ῥο Ῥίογοπια οἵ αἰἱ 
{1160 ΡΙΟΓΟΠΙΗ5 απά Ῥον{οσυίοη οἵ 811 {Π6 ρουζϑούϊοηβ᾽ ὦ, πῃοτο ἐλο γγοτᾶ πιαδί 
Ῥο υϑθα ἴῃ ἃ ΠΙΟΓΘ 6ΕΠΕΓΑΙ 56159. 

Δ μι 

Οπο ΠΘΙΘΒΥ 501] τοπιαῖης {ο Ὀ6 ποίϊοθα ἴῃ εοπποχίοη πλ ὑΠ18 νγογᾶ,. Μοποίπατε 
ἨΙρρο]γέαβ Ίνα Ῥγοβοτνοᾶ απ δοοουηῦ οἵ ο ἰοασοϊήπς οἵ Μοποῖππας {πο [86 Ατὰ- 
Αταβίαη, οἵ ποπ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ {ο {Π6 ἀἱδοογονγ οἳ 05 [αὐ ἢ 6 15 ἐτοαίίδο πο 
Κπαι Πο πποτο ἔλαπ {ο ἨβΊ1θ. 1Ιη {ΙΒ βίγαησο [οτπι οὗ 16Γ65Υ ἴπο 
αρβο]πίο Βτεῦ Ργϊποίρ]ο 15 ἴ]ιο απογθαίο, Ιπρονίεμαβ]θ, οἴοτπα] Μαη. [1 τπουἆ 
ποῦ βίορ {ο οπαπίτο π]ιαῦ {Π||5 βἰαίοππεπύό πιθαης. 10 15 φαβιεἰοηῦ {οΥ {86 
Ῥγορδοπό Ῥιγροβο {ο 8444 ὑπαῦ {118 οἴεγπα] Μα 18 βΥπιρο]ήεά ὮΥ ἴλο Ἰούξου 1, 
{ιο έοπο Ἰοῦα”, ἴμο 6οποθ (60ο) οἱ {π6 9βΡοἱ5; απά 0115 1, α5 τερτεδεπ{ πρ 
ἀπ παπΙΡεΥ {εη, Ιπο]αάςς 1π 1[561 411 ἴπο απῖΐβ {Γοπ1 οηθ {ο πϊπο. ΄ ΤΗϊ5’, 
αἀάοά Μοποίπιας, “15 (πιθαπό ὮΥ) ἴο βαγίηπς (οἵ βοτιρύαγα) «4ἱζ {ο {16- 
7074 οὐα5 [οιδοά {ο «ισα Ἱέφοπι ἴ]ιο δοπι ο απ δοαϊί᾽ . στο ο 

ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ Ἰάοα οὗ ιο ποτά αξ ἀοποίπο οοπΙΡΙοίοΏοΒΒ, ὑούα Πὺγ, 15. αυ] 
Ῥγοβογγεά. 

1 ἥδ. Ὁ. 15 5ᾳ.: ΟΟΠΠΡ. ὮΡ. 4, 6ο, 75,  Τ4ΙΕΠΙΙΥ ἴῃ ἴο β6ηΏ5θ6 οἳ ΄6ΟΠΙΡΙ6- 
187, 275. Ποπ”. 

3 10. Ῥ. 28 5ᾳ.: 6ΟΠΊΡ. Ὁ. 56. ΟΠ Ρ. 7 3 Μαϊ. ν. 18. 
πλήρωμα 18 ορρο5οᾷ ἴο ἀρχή, α)β- η Πε πα, 15: 

18Ἡ. 
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Ῥι[ρτεη{ 
ΤΠΘΟΤΙΘΒ 
εἰαςδιβοεί. 

τι Λη 
ερὶεί]ο 

{ιο Τιαος]- 
Ο6ΕΒΗΡΒ. 

Αάτοσαία5 
οὗ {815 
{8ΟΙΥ. 

ΕΡΙΡΤΙΕΒ Το ΤΠΕ ΟΟΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

Το Περί] γοπι ΠΠαοάιοθα". 

Της ἀϊπετεπί ορϊπῖοπς τορβρεοῖπσ ἰἴλπο ορῖςεία ἐππ8 ἀεείσπαίοά Ὦγ 
ού Ραπ], ΒΟ Ἠαγο Ὄεεπ ΠΟ] ἴῃ ἃποῖθηῦ ΟΥ̓ πιοστη 0Ἴπι6Β, ση] Ῥο 566 
Γγοπι {Π6 {οοππς {αλῦ]ο; 

1. Απ Ερὶςί[ο εογίξέοη Ὁγ έλα Γιαοᾶἱσθαπα; ἴο 
(α) δύ Ραμ ; 

(6) Ἡραρητας: 
(γ) Οὐοοββθ. 

2. Απ Πγρίδί[ο ιογ {οι δ δὲ αν Γγοπι Γαοᾶΐσεα. 
(α) 1 ΤΙπΙΟΙΗΥ; 
(6). τ Τ]μοαξκα]οπίαπς; 
(9) 2 Τμεξβα]οπῖαπς; 
(δ)  (αΙαίαη», 

3. Απ Εγὶρέῖο αζάγοςεειῖ {ο έ]ιο {,αοαἰοθαπιδ ὈΥ͂ 

(α) Βὲ σομπ (ο Επί ΕΡ 5.16); 
(Ὁ) Ἀοπιο οοπραπίοη οὗ δὲ Ῥδὰ] (ἘραρΏτας οὐ 1ῈΚ6); 

(ὃ δύ Ῥδὰὶ] Ηϊπιδο]{; 
(Ὁ ΑἸΙοβὺ Ἐρίβ616. 
()  Οπο οἵ {1ο Οαποπῖσα] Ερὶδί]ε». 

(ὁ ἨΠοῦτανε; 
(8) ΡΙΜΙσπιοη; 

(γ)  Ερηοδίαπς, 
(1) ΈΤπο ΑροοτγρμαΙ Βριεί]ο. 

Τη ἐμ15 πιασο οἵ οοπβΙοθῖπς Ἡγροί]αςθς Ίο τηϊρ ἢ Ῥογ]αρς 6 ἑεπιρίος 6ο 
ἀοδραίγ οἵ Ππάϊπςσ ΟἿ᾽ γγαγ Πα σἶνο πρ ὑπ 6 56αΓΟΊ α5 ἨοΡρα]θβ5. Ὑοί Ι τεη- 

{στο {ο ὑπῖπκ ὑπαῦ ἐπ απο ΙάεπίιΠοαξίοπ οἵ έῑιο ερὶεί]ο ἵπ αποβύϊοη 15 ποῦ, 
ο) αὖ ]οα5ύ οασΠύ ποὺ {ο Ῥο, ἀοαδί[α], 

1. χο ορίπίοη ὑμαῦ {Π6 ορἰεί]ο πας αἀάγοςςοά Ὦγ ἐμὸ Ἰμαοάίοραης {ο 
δῦ Γαπ], ἃπα ποῦ οΟΠΥΟΥΣΟΙΣ, ΓΟ πηπο] 5αρροτύ 1π {πο ασο οἵ ὧιο ἄτοεῖς 

ντ]ίοι Ὦγ ϱΟΙΗΠΙΘΗ{αΦΟΥΑ. 16 18 πιοπθίοπθᾶ Ὦγ δῦ ΟΠΥγδοβίοπι ἃ8 πο] ἃ Ὦγ «ΒοΠ16 Ῥ6υ- 
ΒΟΗ5’, (ποασ]ι Π6 Πήπηςε]Ε ἀ065 ποῦ Ῥτοπουπςοϱ ἃ ἀεβη]ίο ορίπΊοη οἩ {πο Β8Ὁ- 
1εσῦξ, Τῦ 18 οασοετ]γ αἀγοσαίοᾷ Ὦγ ΤΠοοάοτο οἵ Μορεαοδίία, Ἠο ΞΙΡΡΟΒΕΒ 

ἐ]ιαξ {π6 Ιοίίου οὗ {π6 Τ,αοάϊσοσαπ5 οοπ{αϊποᾶ 5ΟΠ10 γοῄοχίοπβ ΟΠ {ιο 090ἱ05- 

βίαπ Οµαγο]ι, απά ἐπαῦ δὲ Ῥατ] ἐποασ]ιέ 1ὲ σοοᾶᾷ {ου ἔο Οοἱοβείαη5 {ο Ἠεαν 

1 Τηο ποτ οὗ Απσοτ, Ὀεῦετ ἄοπ 
Τιαοᾶἰσεπενυτίε[ (Πιεἱρᾗῖς 1843), 15 ΥεΙΥ 
οοπηρ]είο. Ηθ εππτηθταίθ απᾶ ἆἱδ- 
Οἴι5565 ὙΘΙῪ {ΠοτοπβΗΙγ ἴ]ο ορΙπῖοηβ 
οἱ 815. Ῥτοάθοθββοτς, οὔτ Πατα]τ 
απγἰμίης τε]αθῖπςσ {ο {π6 ἨΜεταίατο οὗ 
{πο αρ]οοῦ ὙΠΟ παδ αοοεςδεῖρ]ο αὖ 
{11ο ὑπ θη Ἠθ ὙὉπτοίθ. Ἠίς εςκΡρο- 
βἰοπ οἱ 815 οὗ τίου, {Ποισ] ποῦ 1655 

ε]αροταίο, 15 1655 ςα5[αοίοτγ. Α ]αΐοτ 
1ΠοΟΠΟΡΤΑΡΗ Ὦγ Α. Βατίοτῖ, ἴζεῦεγ ἄεπι 
Τ,αοᾶϊσεπδετὺτίε[(Πωπ0θσ]ς 1853),15 τη ἢ 
ΒΡ του απἆ οοπίτιθυιύθ5 πού μηδ᾽ πεύ’. 

3 αἆ ἶοο. τινὲς λέγουσιν ὅτι οὐχὶ τὴν 
Παύλου πρὸς αὐτοὺς ἀπεσταλμένην, ἀλλὰ 
τὴν παρ αὐτῶν Παύλῳ: οὐ γὰρ εἶπε τὴν 
πρὸς Λαοδικέας ἀλλὰ τὴν ἐκ Λαοδι- 
κείας. 



ΕΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΒΡΙΑΝΕ, 

π]ιαῦ ἐιοῖν ποϊσμῦοισς Βαϊ ο ἐιοπι]. ἸΤ]οοᾶοτοϊ, ὑποιρ] ποὺ πιοηδϊοπίης 
Π]ιοοᾶοτο ὮΥ ΠΆΠ16, {01ου ἴῃ Ἠἱ5 Γοοβεορς”. Τ]θ βαΠ1θ ορίπίο 18 45ο 
οχργοβεοᾷ ἵπ ἃ ποίο αβοτθοᾷ ο Ῥ]οῦας ἵπ ο ὐοαπιοπίαπ Οαΐεπα, 
ης Υἱθνν Α66ΠΠ8 ἰὼ Ἠαγο Ῥθυπ Υ6ΓΥ ἹπΙάδΙγ οποτίαϊπεᾶ ἵπ απεῖεηί 
επιος, [Ὁ ΡοββῖθΙγ απᾶρτ]θς ο Ἱμαδίη Ὑοαγβίοι “θὰ απο» Πμαοβιορηβίπηι 
ο50”5: 16 15. ἀἰδποῦΙγ οχργοβςοά ἴῃ ο τοπάστίησ οὗ πο Βοβμζο, ναί 
ὙΠΟ Ίνας Ἱγϊέοι Ὦγ ο ΙΠαοδιοθαπβ””. Αὖ ἃ ποθ τουοπύ ἀαΐο ἴοο 10 
{ουιπᾶ στοαῦ [αγοιν. Τῦ νγὰϑ πἀορίοᾶ ΟΠ ἴ]ο οπο Ἠαπά ὮΥ Οὐ] νη απά 
Ῥοζαδ απᾶ Ώανεπαπύό απά Τήσ]μοοῦῖ, οἩ {πο οὗποι Ὦγ Βατοπίαδξ απιὰ 
ἃ Ἰαριᾶο απᾶ Ἐβίτς, Ῥοβίάες οἴ]ου ΥοτΥ οοηδιάσταρ]θ παπιοβῦ, Παοτ]γ 
105. Ῥορα]ατί6γ μας ἀθε]ϊπεά, Ὀαὺ 1 Ἠαβ βεοαγθοά ο βαρρογύ οἵ οπο ΟΥ̓ {πο 

οοπηπιθΠ{α{ΟΥ5 ΟΥ̓ ἢ Τη {ιο ργοβοπῦ θη ΥΥ. 
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μα απάατ]γίπσ πιοίνο οὗ ἐμῖς Ἱπίετργείαίίοη ἵας {ο πλάτανν ὑΠ6 50- ΏεαξοηΒ 
Ῥοχέ νο] ο αροστγρ]αΙ ορἰβί]ο βοομιοά {ο ἀθιίνο {ποα ὑπ] χο[ογοπησο, 10Υ 16. 
νυ ποὺ Ῥεϊπσ ορ]σεᾶ αὖ ἴ]ιο βαπ1θ {πια {ο Ῥοδύα]αίο ἃ Ἰοβὲ ερὶθ]ε οἵ Βὲ 
Ῥαπ]. ΤΠ6 οὐ 08] αγραιπεπό αἀάποεά ἵπ 165 βαρροτύ γγὰβ ὑπ {ΟΓΠΙ οἵ ος- 
Ῥγοββίοη, τὴν ἐκ Λαοδικείας. ΤῊΘ π]ιοἰο οοπθεχύ Ἡοιγ6γεγ ΡοϊπύΒ {ο ἃ ἀῑβογοπύ ΟΝ]οοίῖοπβ 
οχρ]απαθίοῦ. Τ1θ Οο]οβείαη απά ]μαοάίσθαη Βρϊςί]ο5 ατο οὐγίοιδ]γ τεσαγάαἆ ἴο 1, 
88 ἴῃ ΒΟΠΙΘ 56Π56 οοπΙραΠΙΟΠ ερίςί]θ5, οὗ πο] Ὁπ6 Αροβί]ο ἀϊγεοί5δ απ Ιπίθγ- 
εμαησο Ῥείπεεη {ἢ ὑπο «Ἠπγο]ιοβ. Απά ασαῖη, 1[ 0ο Ἰουῦου ἴῃ ᾳαβύῖοη Ἰιαά 

1 Ῥαῦ. Ματ. ΟΡ. τι. Ῥ. 540 (Μίσπο) 
εΝοαπ απία αἆ Τιαοβίιορθηςος ΒΟ 1. 
Ὁπάο απἰᾶαπι [π]βαπι ερὶςιο]απι δὰ 
ΤιαοᾷΙοθΏΒΘΒ ϱκ ποππῖπθ Ῥθα Ῥαπ] 
οοπβηροπᾶαπη 65586 οχἰβππανοτιηδ 
ΏθΟ ΘΏΙΏ εταῦ Υογα ορῖδίοια, «Δε άπλα- 
τοταηῦ δυιΐθυ απϊάατα Ἠ]απη 6556, ᾳασδ 
1η Ίου Ίοσο οςῦ ΕΙσπϊβσοβία, ΑγΡοβίοΙαβ 
ποιο πο [αᾶ] Ιιαοᾷίσεπδες ἀῑοῖῦ βοᾷ 
ζω Παοᾶίσρα; απαπι 1111 βοτρβεταπ{ 
δα απρορίο]απα, ἴῃ 4πατα αΠᾳτπα, 1ΕΡΥΘ- 
Ἠοπρβιοπῖς ἀἶσπα Ιπ[ετεραηίατ, αππτα 
είαπη Ἠαο ἆθ ο.πδα 7πιββιὺ δρᾶ 605 
165, αὖ 1ρβίι τερτεπεπᾶαηί β8ἴΡ8ΟΒ 

αἰβοθηΐο απω ἄα 1ρ8ῖ5 οταπί ἀῑοία 
οίο.᾽ (5886 Αγίο. οίοδπο. 1. Ῥ. 133). 

3 Αἱεγτ τοαρεαπσ ᾖἴο ατσαπιεηό 
Ῥαβοᾷ οἩ {μο οχΡΥΘΒΕΙΟἨΏ τὴν ἐκ Λαοδι- 
κεία», ΤΠοοᾶοτεί Β4Υ5 εἰκὸς δὲ αὐτοὺς ἢ 
τὰ ἐν Κολασσαῖς γενόμενα αἰτιάσασθαι 
ἢ τὰ αὐτὰ τούτοις νενοσηκέναι. 

ὃ ΤΠΙβ ΠΟΥΘΥΘΙ 1ηαΥ 6 αᾳπορ]οπεᾶ. 
Οπ ιο οἴμοτ μαμὰ Έεσα (αἆ ἰοο.) 
ὙΥΒ δον (ἱβριέαίίοπ οπι δετίρἔιτε ϱΡ. 
108, 34903, 4068 Β4., 526, 531, Έθτκει 
Βοοϊείγ’5 οἆ.), απᾶ οἴ]οτς, ἼΟ οσρ]αῖπ 
{86 Ῥαβεαρο ἴῃ Πϊβτταγ, Ἄπχσο {]ιαῦ 16 18 
χοπ]τοᾶ Ὦγ {μ6 ἄτοεῖς ἐκ Λαοδικείας, 
δια οοπχρ]αίπ ἐπαὺ {Π6 οἴ]οτ ΙΠ{ΘΓΡΙΘ- 
{αήοη ἀερογφάβ οἩ {Π ΘΙΤΟΠΘΟΠΒ Τιαβῖπ 
χοηάετίηρ. 

4 ΟΥ, «Ειαῖ υΠἨῖοὮ γα ντ] οι ἴΤοπα 

οσο. 

Τιαοᾷῖορα..  Τπο ἀϊιῄετεποῬ ἀερεπᾶβ οἨ 

[ῃ6 γοσαβαθῖοη οἱ πόιτπὶ συΏΙςοἩ 

ΙΠΥ ο οἴίμον (1) «Τιαοᾷῖοεα; α5 ἴῃ ντ. 
13, 15, ΟΥ (2) “119 Τιβοᾷιέθαηβ,’ 8ἃ5 ἴῃ 
ἴμθ Ῥτογνίοις οἶααδο ἴῃ {115 Β4ΊΠΘ τον. 
τό. 

ὅ Οα]νίη 18 του Ῥοβιίϊγο; “Β15 

Ἠα]]ποϊπαα βαπὺ ααἱ Ῥαπίππι ατο]- 
{παῦὶ βαπύ δα Τιαοβῖσθηβεςβ βοτίρΒίββο. 
Νοπ ἆποιίο πη εριδίοἰα ἔπουιῦ δα 
Ῥαπίπτη τηῖββα ... πηροβύσσα ΒίΘΤΗ 
ηΙΠΗΙΦ οταβδα ἔπ, αποά ποερα]ο ηθβοῖο 
απίβ Ποὺ ρταίεσία ορ]5ίο]απῃ βαρΡοπθτο 
8π5ας οξύ αἄθο Ἱπβα]βαπι, ταὗ Ὠ1Π1] 
α Ῥαπ] ΒΡ ΓΙ πιαβίβ αΠεπάτῃ Βηρι 
ᾳπθαθ.  Τμο Ια5βῦ βομίεησθ 1ογθα]8 {]ιο 
Ἠιοίγο ὙΠΟ αποοηβοίοπβΙύ 16 50 
ΤΗΞΗΥ {0 πᾶορῦ πμ πππαύατα] ΙΠίςυ- 
Ῥτοείαίίοη οὗ δύ Ῥαπ]’5 Ἰδηρτιαρθ. 

6 ααὦ ἴος. “Μυϊίο ἔωαϊαβ οιταταπ{ 
ααϊ οκ Ποὺ 1οοο βιβρίοαθ από απα- 
ἄστη {πίβδεο οριβίοίαπα Ῥϑα] δα Τι8ο- 
4ἱ6ΘΠΒΘΕ ...... αααπι Ῥοβαβδ βἰσηπϊβοοί 
Ῥαπ]ας5 ορίβίοίαπι αΠαπαπι αᾱ 8ο 
ΠΠΙ5ΡΑΠ1 Τιαοᾶΐσθα, απὀ Ῥοΐβίπβ ατα 16- 
βροπβατί ο5βοπί Τβοβῖεθηβθϱβ Ο9010β- 
ΒΟΠΡΙΡΙΙΡ.᾽ 

7 Ἠγοτίε τι. Ρ. 326. 
8 Αππ. Ῥοεῖ. 5. ἃ. 6ο, 8 κ. 
96.5. Τή]επιοπί επι. Ιεεῖ. τ. Ῥ- 

576. 
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γ{εννβ 
χοβρθοίησ 
{1ο Ῥϑύβοῃ 
αζάτεβεεᾶ, 

2. Α Ἰούξοσ 
ν ΤΙΓΤΘΗ. 
{ΤΟΤΗ Τι80- 
ἄῑσθα, Ὦγ 
80 Ῥαπ]. 

1 ΤΙΠΙΟΓΗΥ. 

ΕΡΙΡΤΊΙΕ ΤῸ ΤΗΕ Ο01ΙΟΡΡΙΑΝΒ, 

Ῥοσπ Ὑ ζει Ὦγ {Π|6 Παοᾶίσσαπα {ο δῦ Ραπ], νἩγ εἰιοπ]ά Ίο οπ]οίπ ὑπ Ου1ο8- 
Βίη8 {ο σοῦ 16 ἴτοπι Παοᾶίεςατ ΗΟΥ͂ εοα]ά ἢ α5διπιθ ἔ]ιαῦ ἃ 6ΟΡΥ Ἰαᾶ Όθοῃ 
Κερί Ὁ. ἴμο Τιαοφῖσσαπ; οἨ, 1 Κερί, σοι! Ῥο σῖγεν πρ παν τεπίτοά ἢ Τη- 
ἀεεά ἔπο ἀἰβοι]ες ἵπ {818 Πγροἰμοβῖβ αγθ 5ο στοααῖ, ἴ]ιαῦ ποϊμῖπσ Ὀαὺ {116 
πιοϑῦ Ιπροτίοιβ τοςιΙτεπιεηίβ οἵ πο (τοθε]ς ]αησιασο ποτά Ἰα5γ 168 
αοοερίαποθ. Βαῦ {116 οχργεββίοη ἴῃ ὑΠ 6 ογἱρίπα] πηα]Κ68 πο 5ος ἀθπιαπά. 
10 15 οαπα]]ψ εοπιρεθεπό {ου ἃ5 0 οχρ]αίπ τὴν ἐκ Λαοδικείας οἶί]θγ ΄ἴ]λο 
Ιείζος υτῖίθεη ἔτοπι Τιαοβίοσα᾽, οὐ “0Π6 Ἰαίου {ο Ὦο Ῥτουαγεά {Τοπ Τιαος- 
εθα), 85 ἰμο οοπίοχςί ΠΙαΥ βπσσαβῦ. ΤῊΘ Ιαΐΐεγ αοοογᾶς αἲ 1εαδί ἃ8 πγε]] τὺ 
τοῖς πδασθ ας {Π6 {ογπιθγ1. 

Το γαβῦ πια]οτίῦγ οἵ 6λοβο πο Ἱπίεγρτοῦ {Πο εχκρτθβδῖοη ἴῃ {18 ἵαγ 
Ώ55ΗΠ1ο ὑπαῦ {πο Ιαέζευ τὰ ππΙέίεη Το (α) δὲ Ῥαπ]. ΈΤπο πιοάιβοαέῖοης οὗ 
ὑμ]ς νῖοιν, τυ ΠΟ ΒΙΡΡΟΒΘ 16 αἀάταβθοά {ο 8ΟΠ18 0Π9 686, πεθᾷ Ἠατά]γ Ὦο 
οοηβϊἀετεά. Τα 6πεοιγ {ου Ἰηβίαπορ, νυ βίῃ αἀάγεβεος 16 ο (8) Εραριγας”, 
ΥΘΠΊΟΥΘΒ ποπθ οἵ {Πο οῬ]οοίίοιπ5 Ῥτουςσηί ασαϊηδέ {πο βπρ]ου Ἠγροί]οείς. 
Αποζμετ ορίπῖοη, ΠΙΟΗ {ακος (γ) {πο Οο]οβείαπς {Ποαπιδε]γας {ο Ἠαγαο Ῥθσῃ 

[86 τεοἰρ]οπίΒ», ἆοθθ Ιπάεοᾶ αἴβροββ οἵ οπο ἀἱβήοι]ίγ, ιο ποοθβΣίέγ οὗ 
αβευπιίησ ἃ ΟΟΡΥ Κερί ΡΥ ιο Ἰμαοάίοσαμς, Ῥαῦ 16 15 ΘΥ̓Θἢ ππογθ Ιγθοοης]]θ- 

8.010 τι ο Ἰαηςιασο οἵ {ωθ οοπίεχύ. ΠΥ ἔπεη εποπ]ά δὲ Ῥαπ] 80 βὲπ- 
ἀἱοιβ]γ οἸατσο ἔπη {ο 8660 ὑμαῦ ὑποὺ τον 10 ἍἨΗΣ ΔΌΟΥΘ 8}} ελοι]ά Ίο 
Β4Υ καὶ ὑμεῖς, “ψ6 αἴφο᾽, ΝΥΊΕΠ ΠΟΥ εγθ ὉΠ οΏΙγ ῬΘΥΒΟΠΒ πο ποι]ά τοαὰ 16 
35 ἃ Ππαίθεν οἵ οοι5θ ἢ 

2. Α βοεοπᾶᾷ οἶαβ οὗ Ιάεπυϊιβοαδίοπς γοδίς οη πο εαρροβίοι ἐμαί 16 
πας α Ιείον υτιθίεπ Γγοπι Ἰαοάίεσα, ἔποισἩη ποὺ ὮΥ ὑπ ΤμαοάίσςαηΒ {λεπι- 
βοἱνοβ. 1ο οοηβιάεγαΓΙοΏ8 ΙΟΣ τοοοπιππεπά 05 Ιγρού]μθεῖ ἔοχ αεοερί- 
4Π0Θ 816 ἴ]αο 5816 48 ἴῃ {Πο Ἰαβδῦ οἈβο. 1ῦ πΙάτανΒ 811 βαρροτῦ ΠΌΤ ύμθ 
αΡοστγΡρΠαΙ Ἡρίεί]θ {ο ια Παοάίςθαης, ἃπα 16 το[γαίης {γοπι Ροβπ]αίης ἃ 
Ἰοβὺ Δροδίο]ο αρϊδ]θ. 16 18 ποῦ εχροδεᾶ {ο αἲ ένο οΏ]εοίίοπΒ οἵ ἐπ οίπετ 

61δοΥΥ, θαὺ 10 Ἱπίτοάιςςβ πιουν’ αΠΠο]16ς 501} Ίηογο βουΐουβ. Ἠ6θγο ἃ οοῖοθ 
οἳ βογοτα] ορἰδε]ες 15 οεγεά {ο 8. (α) Τμο Ζ2ηγ8ὲ ρίξε {ο Τήπιοίληῃ, 
ΤῊΙΒ γίαιγ 15. ἀῑδϊποιΙγ πιαϊηίαἰπθά ΕΥ̓͂ «ομπ Ώαπιαξεθπο” απά ὮΥ ΤµδορΗγ- 
Ἰαοῦδ; Ῥαΐ ἰὉ {οο]ς 108 τῖδο τη 0 ἢ θαγ]6Υ. Τῦ αΡΡεαΥΒ ἴῃ {Π6 πιαγσῖπ οἵ ὑπ 0 
Ῥμοχοπίαν γυῖα δ, απά ἰδ ΒΘΘΠῚ5 {ο Ἰαγο βιιροοβίθα {Π6 Βα ΒΟ Ρ 018 
{οαπᾶ ἴῃ ΠΙΑΠΥ Δα ΠΟΥ 165 αὖ {πο «ἶοβο οἵ ὑπαῦ ερἱ8]ο. Τ]ο πογᾷβ ἐγράφη 
ἀπὸ Λαοδικείας ἃγ6 [ουιπᾶ ἵπ ΑΙ, 47 οὔο., ἃπα ΠΙΑΠΥ οὗ ὕμθβθ ἀθῆμπθ {ο 
Ῥ]αοο πηθαηῦ Ὦγ ἐπ δααϊζοη ἥτις ἐστὶ μητρόπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς. 

Α αἰηί]αγ ποῖθ 18 {οππά ἴῃ ΒΟΠΙΟ Πμαίη Μας. [1 15 ααἰῦθ ῬΟΒΒΊΌ]6 ὑΠαὺ {118 
ΒᾺ ΒΟΥ ΡΟ Ύγαβ ῬΥΪΟΡ ἴο ὑπ6 ὑΠΘΟΥΥ ταοδροοξίης {πο Ἱπογρτοίαίίοη οὗ 0ο]. 
ἷγ. 16, ἃπα απο τῖ8ο {ο Ὁ; Ῥαῦ ὑΠ8 οΟΠΥΘΥΒΟ 18 ΠΟΥ Ργοβαβ]θ, ἃπα ἴῃ ΒΟΠ1Θ 

1 566 {Π6 ποῖθ ΟἨ 1γ. τό. 
36.5. Βΐουτ ΟΡριδο. 11. Ρ. 124 56. 
δ Ρο Τοχ Ιπείαησθ ΟοΤΗ. ἃ Παρίάθ, α5 

αἩπ ΔἸ θυ δύϊγθ, “τε] ορτίθ δὰ 1Ρ5οβ 
Οοἱοββαπβο5, πὸ τα] Τηοοάᾶοσ.”; θὰ} 1 

ο ποὺ Επά απγἰΠμίησ οἱ {πῸ Κἰπᾶ ἴῃ 
Τποοᾶοτεί. ΤῊ15 γ᾽ 8150 οοπηπηΘΩ 5 
1561 {ο ῬΏοσα. 

4 ΟΡ. τι. Ῥ. 214 (θᾶ. Τιεπῖσπ) τὴν 
πρὸς Τιμόθεον πρώτην λέγει. Βα Ἠθ 
βζά8 τινὲς φασὶν ὅτι οὐχὶ τὴν Παύλου 

πρὸς αὐτοὺς ἐπεσταλμένην...ἀλλὰ τὴν 
παρ αὐτῶν Παύλῳ ἐκ Λαοδικείας Ύρα- 
φεῖσαν. 

δ αἄ Ἴοο. τίς δὲ ἦν ἡ ἐκ Λαοδικείας ; 
ἡ πρὸς Τιμόθεον πρώτη" αὕτη γὰρ ἐκ 
Λαοδικείας ἐγράφη. τινὲς δέ φασιν ὅτι 
ἣν οἱ Λαοδικεῖς Παύλῳ ἐπέστειλαν, ἀλλ᾽ 
οὐκ οἷδα τί ἂν ἐκείνης ἔδει αὐτοῖς πρὸς 
βελτίωσιν. : 

6 αὦ ἶοο. ' Ἐτορίαι 64η απ οϑὺ δᾶ 
Τηπιοίπεαπα ἀῑσΙδ. 
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ΜΒΒ (δ᾿ 74) ιο Ῥοανίηπς οἱ {118 βαὈβοτ]ρύίοη οπ Οο]. ἵν. 16 15 οπιρ]ιαεϊχοᾶ, 
ἰδοὺ δὴ καὶ ἡ ἐκ Λαοδικείας. Ἰλμϊδ Ιάεπάίβοαίίοη Ἰαβ ποὺ Ῥουι αἱίοσεί]εν 
νηέ]λοιξ βαρροτύ 1π Ἰαῦ6υ 6π1θ81. (8) Το γε Πρίεί]α ἰο έλα Τεβεαῖο- τ Τθεξα- 
πίαη. Α πα] οοἰοριοἩ ἴῃ πο Ῥμήοχοπίαη Ἁγτίαο αββοτίς ὑπαῦ 16 Ίαν ΙοηΙ88, 
ἐντ]έίοη {τοι Παοάῖςορα): απᾶ {ο 5απ1θ 15 εἰαϊθὰ ἴῃ ἃ Ἰαίου Ἠαπᾶ οἵ ἃ, 
έβογίθοῦς ἃ Παοᾶῖοθα) Αραϊπ δὲ Εὐμιορίο Μ8, ἐποισ] σἰνίησ Αίμοπβ ας 
{Π6 Ρ]ασο οἵ πτίπης, 4.45 ὑπαΐ 10 Ὕνας “βθηὺ σηϊθ]ι Τπιοίπεις, 7ο)ιίσιις, απιὰ 
Οπποβίηνιι5", ΤΠί5 Ἰα θη Ποαύϊοι ΑΒ Ῥετ]αρξ ϱασσεείεά Ὦγ {1ο {αοῦ ὑπαῦ 

1 ΤΗ6ββα]οπίαηβ ΓΟΠΟΥΒ ποχί α[ίογ Οο]οβρίαπςβ ἴῃ {ιο οΟΠΙΠΙΟΠ ογάθυ οἵ δὲ 
Ῥατπ] Πρίβί]ο8. (γ) Τι δεσοπᾶ Ἠγρίφίζο ἐο ἐμ6 Τ]ιοββαἰοπίαπς, Τὰ ἴ]ο 2 ΤΠοῬςα- 
Ῥοβμίέο (88 ρἴνοπ Ὁ Βο]ιαα{5) ἴμογο 15. ἃ Άπα] οοἱορβοι βἰαδίης ἐπαὺ ὑμὶς 19ΠΙ8ΗΡ. 
ερίδε]ο ὅπνας υπ] σύεη Εγοια Παοᾶῖσθα οἵ ΡΙβΙάΐα απᾶ πας βοπῦ Ὦγ ἴἶιο παπα οὗ 
Τγομίοιβϑ,᾽, ἜλοιρβΗ Πο δααϊύΐοη οἵ ῬΊΒ1 18, πτοπσ]γ ἀεῄπες ὑ8ῃ6. ρ]αςο 48 
/,αοάΐσρα (οπιδιδία, Ἱπβύοαα οὗ Γαοᾶΐσοα αὐ /ησιωπ, γεῦ ὑπ πιοπίίοη οὗ 
ἴ]λο πιεββεησοι΄Β ΠαΠΙΘ ΒΙΟΥ Ρ]αΙΠΙΥ ὑπαῦ ὑΠ6 1άαπάβοαδίοη πι {86 πλϊβείης 
ορὶςί]ο οἵ Οο|. ἵν. τό νψγχὰβ οοπύαεπηρ]αῦεά. ο ἴοο {π6 ΜεπιρμΙεο «ρου Ῥνα- 
πιπι οὐ 7 γελιϊοιηι", απᾶ ἃ ]αθῖπ Ῥτοἱοσαθ 6ρεν Τϊέαιι οὖ Οποςίπιιι» 
Αραϊη, 4η ἨίΠ]ορίο ΜΒ ροϊπῦΒ {ο {Π6 βᾶτηθ ΙάεπάβοαίίοἩ, ἐΠοαρ]ι βἰγαηςαΙγ 
εοπ/{αβοᾶ ἴῃ 105 βἰαθεπιοπίςδ. Ίπ ο βαρεγβοτΙρίίοπ γγθ απο {ο]ά ἐῑιαῦ 0118 
ΟΡ 016 ἵαβ ντ] επ Ὑ]λεπ ο ΑΡροδβί]ο νγὰβ δὖ Ιαοάίῖσοσα, θαὺ ἴῃ {πο 5πΏ- 
βοηρίίοη μαῦ 16 ένας πτΙθέοη αὖ ΔίΠοΠΒ {ο ]αοάίσεα απᾶ βοηῦ Ὦγ Τ ΟΠ Ομ 8᾽; 
πηῖ]ο ο Ῥγο]εδοππεπα, βίαΐο ἐ]ιαῦ 10 νγὰβ πτιζθοι ἃπα 1ε[ αὖ ῶαοᾶῖσθα, απᾶ 
ἰπαῦ α[ιεγγαγάΒ, θη δέ Ῥατ] ντοίο Π15 Ιείίεν {ο ὑπ6 ΟοΙοββίαΠβ ΕΓΟΠΙ 
Ἠοπ1θ, Πθ 6.9 ἀγεσίίοπβ ὑμαῦ 16 β]λου]ά Ὦο ἐγαπβπαθεθᾶ {ο {Π|6 Τ]ιοββα]οπῖαΠβ 
ὮΥ μα (Οοἱοβείαπβ”. (ὃ) ΤῸ Πρὶείῖα {ο {ιο 6αἰαίίαχιδὸ, ΤΠΙΒ παὶσΏί Ἰαγο (αΙαβπης, 

Ῥθ6εη οἩοξεΠ, ΡαγῦΙΥ Ῥοσαιδε ἰὖ αΠογάβ πο Ἱπίετηα] ἁαία {ου ἀθοϊάϊπς ΠΟΥ 
16 γα γι θη, Ῥαγϐ]γ Ῥεσαιβο Ἰ]θ {16 Οοἱοβείαπ Ερϊβί]θ 10 15. ἀῑτοείοᾶ 
ασαϊηβύ ἃ {ογπα οἱ «πιά δ ῖβηι, απά {πο αἀγοσαίορ οἵ 5 Πγρού]ιεδῖς πη]σ]ιέ ποῦ 
νο οαγο{α] {ο ἀἰδπσ]β]ι ὑπΠ6 ἔνγο {ΥΡ6Β, ος] νουγ αἰβυϊηοῦ ἴῃ {λοπιβο]νος. 
1 ἀπὰ πο βιρρογύ {ος 1ὖ ἵπ ιο βαὐβδογίροτΒ, εκοερύ ο πούϊοθ «ρου Τηο)ιί- 
τη). ἴῃ ΒΟΠ1Θ Β]αγοπῖο ΜΒΡ. 

Τι εροοῖα] αἰ Πα 165. αἰίοπάϊπσ {15 οἶαβς οἱ βΒο] αὐ] 05. ατο πιρπ]{ο]ά. ΟἨ]οσξίοης 

(1) 10 ἆοθι ποῦ αρροαν ναί δύ Ρατ] μα «νε Ῥεει αὖ Παοῖσθα ἡ] θη Ίο {ο ύμεξθ 
νγούθ {ιο Ἰοξίου {ο {π6 ΟοἸοβαίωιβ. (2) ΛΙΙ ἴἶιο ορίςε]ο5 ὑπ εἰπσ]οὰ ουὐ 501ΠΜ1οΗΒ. 
4Υ9 5εραταοά Γγοπα πο Οο]οβείαῃ Ἰεξίοι ΟΥ̓ απ Ἰηέθινα] οὐ Β0η16 Υ6ατ αἲ 
Ἰεαρί. (3) [ἢ ΘΥΘΙῪ ο3βε ὕῃ6 0 οαπ ὙΙθι ἃ Πρ ἆαστεο οὗ ῬτοβαβΙΠίγ Ὄο 
ΒΙΟΙ {ο Ἰαγο Ῥεον Ὑτθίει οἱβοπ]ιογο αι αὖ Ἰαοάίσθα,. Ιπάθεά, ἃ 
ού Ρατ] Ἠαᾶ Ῥεοηῃ Ίοπος ἃ Ργίδοπεγ οἰίμοι αὖ Ό9βατοα ου αὖ Ῥοππο, Ἡ]Ι6Π 
Ίι6 ντοίθ {ο (ὐο]οββθθ, πο εοτ]ά ποῦ Ἠαγο ἀθεραίσεμαά α Ιαΐδαν γεοσηΜΙγ ΕΓοΠΙ 
1αοάϊσθα. 

1 Τὸ 16 αἀορίοᾶ Ὦγ Έταρηχας ἵπ Ἠ18 
ΡΑΙΑΡΗΤΕΡΘ; “ΤΙοΙβΒΑΙΠΙ Υοβ ]ασαίς ϱ- 

Ρϊδίο]απι απ Τπποίλεο βοπρία {πό 
ες Τιποβιοεηβίπτη πτρθ’: Ῥαὺ ἴῃ Ἠῖβ 
ΟΟΙΩΤΙΘΠ{ΑΥΥ Ἡθ ἆοθβ ποῦ οοπιταϊ{ ἨΙτῃ- 
561} {ο 10. ΕΈοχ οἴμθι ΠαΠΙΘΒ 8686 Αηρετ 
Ῥ. 17, ποίθ Κ. 

3 σαίαῖ. Βἱδῖ. Βοᾶϊ. σοᾶ. «ΑΠι]ίορ, 
Ρ. 23. 

8 Τη {ιο οάϊθο ΤῬιῖποςρς (Υίεππα 
1555) ἴ]ο ]αΐΐετ Ῥατῦ οἳ {5 οοΙοΡΠμοῃ, 
“πα γαβ 5επί Ὦγ {πο Ἠαπά οὗ ΤγοΠῖ- 
ο5,’ 15 παπ τρ. 

4 σαίαῖ. Βίδι. Ῥοᾶί. 6οᾶ. «4Πι]ίορ. 
Ῥ. 23. 

δ Ῥ]οοἩ, αποθεᾷ ἵπ Άησετ Ῥ. 17, 
ποίθ 1, 

18---2 
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8. Α ΙεζοΥ 
19 {1ο Τιαο- 
ἀἴοεατβ 
συ θ) Ὦγ 
(α) 50 
908. 
(0) Α οοπι- 
Ῥαπῖοη οὗ 
δὺ Ῥαπ]. 
(ο) βέΡαπ]. 

(Ὁ Α Ἰοβὺ 
Ἰούίοσ. 

(1) Α ζ8- 
ηοηΙσα] 
ερῖςί]ο, 
(α) Ἠε- 
Ὄτοννς. 
Ῥ]ι]αξ- 
{γ 118. 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡΕ, 

3. ΤΠ πο αγο {Ἡτοππ Ῥαοῖς ΟΠ 8ΟΠ16 ἴοστῃη οἵ {π6 φοἰαθίοῃ σοι 
τησ] 1 α Τοσίοτ Ἰτ]θίει {ο {ιο Γ,αοᾶίσοθαπδ. Απᾶὰ Ἠστο πο πΙαΥ ἃὖ οπος 
γο]εσῦ πο Ἠγροί]μοείς ὑπαῦ ια νυ ον γαΒ (α) δῦ ζομπ]. ὙΠῸ ΕἸνβὺ Βρϊεί]ο 
οὗ δύ 7 ομ, γιοῦ ας Όσεοι 5ο]εοθεᾶ, πας νυ 6 (α5 15 αΠογπεὰ οι. 81} Παπάς) 
ΤΟ} ]αΐογ ἔλαη {ΠΙβ ἀαΐθ. Νου αραϊπ ἆοθ δὲ Ραν] Ίαησαασε ἔδυ οι 

ὑΠ6 αἰογπαάνο, πΥπ]σ] οἴ]ογς Ίιατα ππαἰπ{αϊπες, ὑπαῦ ἴμο Ἰεξίεν ἴῃ αποβύϊοῃ 

πας ὙΓΙΓὕθη Ὦγ (0) οπθ οἵ δὲ Ρατ] οοπιραπΙοΠΒ, 6. σ΄. Ἐραρητας ος κο”. 
Τι πτῖέεν πχιβῦ {Πεγείογο ατα Ὀεεπ (ο) δῦ Ῥατ] Ἠήπηςε]ξ, 

Οη 15 αξειπιρίῖοη {ητεο αἱζεγπαίῖτοἙ ο ευ {απιδε]γος. 
() γο π]αΥ 51ΏΡοβθ {]αί {ιο ερίςί]ο ἴῃ ᾳποξίῖοπη Ἰας Ῥθεη ]ο5. Τὸ ας 

Ῥοεπ Ροϊπζεᾶ ουὖ εἸσεπ]εγα ἐμαῦ ιο ΑΡοβί] πηαδί Ώατο τυ θη ΠΙαΠΥ ]οἱέογς 
νῖο] 816 ποὺ Ῥτεβεγγοά ἴῃ οἱς 0αποπὸ, Τα {μετο 18 πο ὦ ῥγίογὶ οἳ- 
Πεοθίοτ {ο {Π15 βοϊαύϊοη ; απᾶ, Ῥεῖης 6157 απᾶ οὐνῖοις ἴῃ 1056], 16 ηας Γουπά 
οΟΠΊΠΙΟΠ ΕΙΡΡΟΣΜ ἴῃ τεσεπῦ ππες. ΙΓ ἐλοτο[ογο πο δα πο Ροβῖἑῖνθ τοᾶδοη5 
{ον Ιάεπά[γίησ {ο Τιαοᾶίοεαπ ]είίαυ γη] οπς οἵ ἴπο οχίαπύ ερἰδί]ες οὗ ος 
ΟαποἩῦ, πα τησ αὖ οπςθ οἶοβο σι {8 δοοοπηῦ οὗ ο πιαίίαεγ, Ῥιαΐ 
ΕΙ6] ΥΘΑΡΟΠΒ ἄο οχϊβί. Απά ΠΙΟΥΘΟΥΕΥ, ἃ8 πο ατα οὐ]σαᾶ {ο 5ΙΡΡΟΒΟ ὑπαῦ 
αὖ Ἰοαδύ (μτεο Ἰείίοτε-- ἴπο Ἠρίξδί]ες {ο ιο Οο]οββίδηβ, {ο ο Ερ]ιαδίαης, 
απά {ο Ῥμεπιοή-- ποτ ἀοεραίσομοά Ὦγ δῦ Ρατ] {ο Αρα Μίπου αὖ ἴλο 
ΒΔΠ1Θ ππο, 10 15 Ῥορδύ ποὺ {ο Ῥοβπ]αίο ἃ Του, ππ]οβς πο αγο οῬ]σεὰ {ο 
40 80. 

(1) Βαῦ, ἢ 1 πα ποὺ ἃ Ἰοβὺ Ἰείίου, τὶ πο οὗ {π6 Οαποπίσα] 
ἘΡ Β0165 οἵ δύ Ῥαπ] οἂπ πο 1 θα ἔν 16 νή(]ι πιοβύ ῬγοβαρΙΠ(γἳ ἃ 16 

(α) 7λ6 ρίξε {ο {ιο Ποδγοιτβ 5 ΤῊΘ 5αρροτίοτΒ οἳ ἐς Ἡγροί]θβῖ5 ατο 
αΏ]ο {ο Ῥγοάμος αποϊεπό εγἰάσπερ οἵ ἃ οοτζαϊπ Κῑπᾶ, {ποιςἩ ποὺ 5ο] 48 
οαγγ]θς αΠΥ τοα] γοϊσΏί,. Ῥμήαδίτίας, ππ]ίπσ αροταῦ {Π6 οἷοβα οἵ {Π6 {ουσία 
ορηίΙΙΥ, ΒΑΥ5 ὑπαῦ 50ΟΠ16 ῬΟΥΞΟΠΒ αβογίρεά ἴ]ιο αιὐΠογΗΙΡ οὗ ὑπ6 Πρϊδέ]ο {ο 
ὑπ6 Ἠεῦγονβ {ο Ίμικο {ο Εγαπσοε]Ηεί, απᾶ αά άν ἴῑιαί 16 τὰ αβδοτίοᾶ (αρρα- 
τοπ{]γ Ὦ} ἴ]ιοβο 84Π16 Ρ6ΥΣΟΠΒ, ὑπο} ὑῃ 18 15 ποῦ ααϊῦθ «ἶοαγ) {ο Ἠαγθ Ώθετ 
1 Γσθη {ο ο ΤιαοβῖοσαηςΑ, 

1 Α οοπ]θοίατο οὗ Τηρἰΐοοῦ (ΤΓογ]ι8 
1. ῬΡ. 326, 330, Τιοπᾶοῃ τό8/), Όαί ΒΘ 
ἆοθβ ποῦ Ίαγ τὰ 0}} 5655 ἡ 1. Ηθ 
Οἴου 5 10 «ταίπετ {παοη οοποθῖνθ {αυ ΔΗ͂ 
ορἰβί]ο οἳ Ῥαὰ] 15 Ιο5δ. ἈὈεο αἄἶδο 
Άπρογ Ρ. 17, ποίθ 1. 

3 Ῥαππισατίεη 6οπιπι, δα 1οο., αποἰεᾶ 
ὮΥ Απροτ Ρ. 25, ποίθ δ. 

5 Ρ]ἰρρίαπι Ῥ. 136 54. 
3 Ἠαγ. Ἱπαχσικ «Βαπί 811 αᾳποᾳπθ 

απ ορίβίοἰατη Τα] δὰ Ἠεῦταος ποτ 
πάδεταπί{ 6556. 1ρείαβ, 5οᾷ ἀἰσαπί απαί 
Ῥαγπαβρα 6556 αροβίο] απ Ο]εππεπ/{ῖΒ 
6 αὐῦὸ Ἔοιπα ερὶξοορῖ»ς 8111 απίοπι 
Τπιος οταησε]ςίβ αἰππυ ερὶιδίο]ατα 
οτι δα Ταοᾶίσοεηβδες βοτρίαπα. ἘΠ᾽ 
απία αἀάιάεταπῦ ἵπ δα απσάαπη ΠΟΠ 
Ῥοπο βοηπ{Ιεηπίαεςβ, Ιπάθ ΠΟ Ἱοσίατ 1η 
οοο]ορία; οὖ 51 ἹΙοσίαντ α ααἰραξάαπι, 
ΠΟΙ Τ8ΊΠ6Ώ ἴῃ οεε]ορῖα ]οσίίατ Ῥορι]ο, 
ηΙβΙ ἰχοᾷεοίπι ϱρϊςίοἰα 1ρεῖας, οὖ δᾶ 

Ασαϊη ἴῃ 86 ἄταςο-]μαίπ ΜΒ ( οὗ δὲ Ῥαπ]ς 

Ἠερτωος Ιπίετᾶαπ,. ἘΠῚ ἴῃ δα απῖι 
τηθίοτῖοθ βου ρβὶῦ, 56ΙΠΙΟΠΘ Ρ]ατπδιρ, 
ἀπᾷθ πο Ῥπίαπέ 6559 δ] αβάθχῃ αροξ{ο!!: 
οὐ απῖα {αοίαπι ΟἨτιείαπη ἀῑοιδ η 68 
[Πεῦ. 111. 2], ἱπᾶθ που Ιεσίθαχ; (6 
Ῥαπίίεηδία απ{επι [ἨοΡ. τί. 4, κ. 26] 
Ῥτορίεν Ἀοπαβαποβ 486. Οππι ΘΥΡῸ 
Γαοΐατα αῑοῖι ΟΠτὶδίιπα, 60ΥΡΟΙ6Θ, ΤΟΠ 

αἰνιη]ίαίθ, αἀῑοΙι Ταούπτη, οππι ἄοοθαῦ 
Ἰμ]άσπα αποᾶ ἀῑνίπω αἰν οὐ Ῥαΐετπῦ 
Βιι βίη 9 Έ]αςδ, Οὐδ εδὲ αρίεπᾶογ 

αἰογίώ, Ἰπατπῖν, δὲ Ίπιαπο σιινδίαπεί 
εἷις [Ηεῦυ. 1. 3]) οἷο. Οεμ]ετ Ῥαπο- 
ἐπαῦθς ἴμο αοηπίοηςθ πα ΟῚ γα 
Άτθ «οποθγπαᾶ {Ππ8 : “811 απἴεπῃ Τπιος» 
οταησε]ςίς. Αἴππὸ ορὶξείοἰαπα οὔῖαπι 
δ Τιαοβῖςςηδβαο5 βοπρίατη, απᾶ ἴῃ Ἠϊς 
ποίο ο αἀάς «νἰᾶειςσεῦ Ῥατπ] 6556 
ΑΡοξίοΗ..  ΤἨαβ Ἡ6 «ΑΠΡΡΟΡΘ5 {Π6 
οΊαπβο {ο τοῖοτ ο ἴπο αροοσγρμαι 
Ἐριβί]ο {ο {πο Τιδοάϊοθδηβ: απᾶ Έα- 
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Ἠρίβί]ο8, (πὸ 6οᾶεα Ὠοεγπογίαπας, Ῥτοραβ]γ Ὁπϊθέοη ἵπ {Π| πίη ἢ οοπίπΙΥ, Βαρροβεᾶ 
α[ίον ἴἶιο Ἡρίςί]ο {ο ῬΗίπιοῃ, το Όχοα]κς οϐῦ αὐτιαρί]γ αἲ νου. 20, ἃ ἀπ κε τι 
γασαπί ΒΡ80Θ 15 16/5, α5 1 {οΥ ιο οοπο]αδίοη οἳ 0118 ερἰδί]ε: απά που ΓΟ]]ΟΥΒ ως 
8, {γ65]ι {1010 

ἃ  Ἰαπάίοεηδο ἱποῖριῦ ερϊβίο]α 

προς ΛΔΟΥΔΔΚΗζΔὰΟ  «ἀρχετὰι  ΕΠΙΟΤΟΛΗ 
ΤΠΙβ 15 ονϊάσπ{]γ Ιπίοπάεά ἃ5 ὑπ Ποααϊπςσ {ο αποίµοετ ερίβθ. Νο οὔἶατ 
ερῖδί]ο Ἡοπεγεν βποσθαᾷς, Ῥαΐ ο Ἰθαί οοπθαϊπῖης {115 {1016 15 [ο]οιγαᾶ Ὦγ 
βεγεγα] Ί6ατθβ, ΠΟ πεγο ογἱθΙπα]Ιγ οἱ. Ῥἰαπ]ς, Ὀαῦ πεγο Π]]εᾶ αὖ ἃ Ιαΐον 
ἆαίο πιῇ οχίχαπαοαΒ πιαθίεν. Παῦ επ να {Ππ|85 Ἐρίκί]ο {ο πο Ταοςί- 
οθαἩς, πο] νας Ιπίεπάεά {ο {ο]ου, Ὀιαῦ νγ]ο]ι πο βοτίθο πας Ῥγογεηίοά 
{οι ἐγαηδογ]ιρῖπστ ΑΒ ιο Ἡρίδ]ο {ο ιο Ηερτονς 15 ποὺ {ουπά ἴῃ 0Π18 
ΜΒ, απᾶ ἃ5 ἴῃ 0Π6 οΟΠΙΠΙΟΠ ΟΥ̓ΘΥ οὗ {Πο Ῥαι]πο Ερίκί]ας 16 ποπ]ά {ο]]ουν 
{π6 Βρϊβί]ο {ο ΡΠΙΙΕΠΙΟΠ, {86 01619 ΠὰΒ {γοαπεπ{Ιγ Ῥεει βαρροβδθᾶ {ο ταίεν {ο 
16. Τηϊς ορίηίοη Ἰούθγει 4068 ποῦ αρρεαν δῦ 11 Ῥτοραρίθ, Απσογ Ἱῃ- 
ἀοθά αγσαθΒ ἴῃ 105 νου οἨ ἴ]ιο σγοιπᾶ ὑπαῦ ἴῃ λα οοπιραπΙοἩ ΜΒ Εἰ, ιο 
Οὐ οι; Α1ιφίοπκίς, υς] (5ο {αγ 48 γεσαγς5 ἴἶιο ἄγοεῖς ὑθχῦ) τηπϑῦ πᾶν Ὀθει 
ἀθνῖγεᾶ Γππιρα(αἴε]γ {Γοπα ἴ]ιο Β41πο αγομοίγρο”, ἴ]ο Ἠρίδί]ο {ο ὑπ6 Ἠοεῦτεπβ8 
(1068 τοα]]γ [ὉΠ]. Βαῦ ν]αῦ αγο {πΠ6 ἴμοὺβ ἢ Τῦ 18 Ῥ]αϊπ ιαῦ ἴπο (ἄτοε]ς Πε]αίίον 
ἐοτίς οἳ (4 πᾶ Ε' οππιο Γγοτη ἐλο 5αΏιθ ογἰσίπα]: Ὀαέ 16 15 οᾳ πα]! Ῥ]αΐη ἐπαὺ οἱ ἃ. {ο Ε΄, 
{π6 πο 5ογῖρα8 Ἠαά ἀῑ[πεγοπί Παπ {εχίβ Ῥοΐοτο ἔλποπι----ελαῦ οἵ (αἱ Ρεῖπσ πο 
ΟΙά Παπ, απᾶ ὑπαὶ οἵ Β' «ογοπι3 ταγῖδεά Ὑπ]σαίο, Νο ατσιπιεπύ {]ογο- 
{οτο ἀθτῖναά {οπι ιο αι {εκὺ Ποιά σοοά {ου ἐπ ἄτοει. Βαύ ἴμο 
ῬΗΘΠΟΙΠεΠα οἵ ΡοῦἩ Μας α]ί]κοῦ Ίποιγ ἐ]ιαῦ ἴἶιο (ἄτοεῖς {οχῦ οἱ ὑμῖν ΟΟΠΊΠΙΟΠ. 

ατομείγροε επᾶάεἆ αὐταρί]γ αὖ ῬΗ]απῃ. 29 (ρτοβαΡΙγ οπ]ησ {ο ἔῑο 1058 οἵ [86 
Ππα] Ίοαγες οἵ ὑμο ποϊαπιθ), 16 «πο 5οτῖρα5 ἐ]ετείογο πγογο Ι6[ύ Β6ΥΟΥΑΙΙ7 
ἴο ιο τοδουγσος οὗ {Π|61} τοβροσίνο Παπ Μβ. ΤῊ 5ογρο οἵ Εἰ, π]οςθ 
τοῖς απά Παπ ὑοχίβ ατο ἴῃ Ῥαγα]]εὶ «ΟΙΠΠΙΠ5, οοπο]αᾶεά ὑπ Ἡρίεί]ο {ο 
Ῥ]ήεπιοπ ἵπ Πιαδῖη, ἐΠποιρ] ο εοπ]ά ποὺ πιαξο] 16 ν 0} 108. Ῥτορεγ ἄτοαεκ; 
απᾶ α[νογ {5 ἢ αἀάθά πο Ερίδεο {ο πὸ ΗοβταενΒ ἴῃ 1 αὐ, ηΟ ΙοησεΓ 
ἨοΠΕΥΕΓ ]οαγίης α Ῥ]απ]ς ΘΟ] πη, α5 μΠ6 Ἰιαά ἆοπο {οΥ {ιο Ἰα56 {6η ΥοΓ565 οὗ 
Ῥῃί]επιοη. Όπ πο οὔμοι Παπὰ πο Παπ ὑθχὺ ἴῃ 15 ΙηίθτΠηθαΥ, ἔ]ο Γαυῖη 

Ῥτίοϊπςϐ οχρ]αίηβ Πα ποῄσο αἰπι]]ατ]γ. 
ΒΘ ἃ τεἴ6γοηπσοθ Ἠούπθτογ που] ο 
αὐ οαὖὐ οἳ Ῥ]αςο Ἠθγο. ΤΠ υ]ο]ο 
ῬαταρταρΏ Ῥεΐοτο απᾶ αἲνει 15 [θη 
τρ ἢ ἀϊἰδοαβείησ ἴπο Ἐρίβίο {ο 
{πο Ἠορτανβ; απᾶ πο ἸπίεγροβίΠοη 
οὗ Ἰαδῦ ας πονάς, τοϊειγίης {ο 8 
πποΙσ ἀῑβετοπί πα[δεχ, 15 Ιποοποθίν- 
8016. Ίο πηπδύ ἰπετείοτο Ῥαποίιαῖο 
εἴζμθυ “811 απίθπα Τμαος ογαπσαΠβίσο 
αἴαπωι ορϊδίο]απι, οἰΐδη αᾱ Τιαοᾶῖ- 
ΘΘΏΒ65 βοτΙρίαπα᾽, ΟΥ̓Κ 8111 απίθτη Τπαοςβ 
εταπσεΗβί αἴπηί; ερὶρίοίαπα εἴ]ατα 
δα ΤιβοβίοθΏβθΒ βοτϊρίατη. [Ιπ οἰ ΠΟΥ 
856 1Ὁ ΜΠῚ ππθαη {παὺ 50Π1Θ Ῥ6ΙΒΟΩΒ 
βαρροβθᾷ {πο Ἠγρίβί]θ {ο π6 Ἠοερταιβ 
{ο Ἠατο Ὄθεια ππϊίεη {ο ἴπο ΤιαοΚῖ- 
ΟΘΕΔΠΑΒ. 

1 Τ,αοᾶϊσοπετὺτίξ[ Ῥ. 29 56. 
3 Τῇ Ιπᾷεθᾶ ἴμο ἄτοαε]ς {οσῦ οὗ Ε πας 

ποὺ οορ]θοᾶ ΠππιθβΙα[ε]Ισ ἴτοπι Οὐ, 88 
πηβ]η{αἰποᾶ Ὁγ Ὁν Ἠοτί ἴῃ ἴμο «οιγπαῖ 
οἱ Ε]ιϊοῖοφη τι. Ῥ. 67. ΤΠθ ἀϊπειρεπί 
ῬΠθποπιοπα οἳ ἴηπθ ἴπο Τατ {εσίς 
ΒΘΘΠ1 {ο Τ16 ππ/ανοπταΡ]ο {ο {Π15 ἨγΡο- 
{π6515; Ῥαὺ 10 οασΒύ ποῦ {ο ὈΘ Πας] 
χο]οσίεί. 

8 γο]σπαχ, ἴπο οαϊΐοῦ οἱ Οτοάποατβ 
ἀεδε]ιϊσ]ιίο 465 Νοιιεδίαπιεπ]ίσ]ιεπι Κα- 
ποπ Ῥ. 290, ΜΠ βίταησθ 6ΔΤΕΙΕΡΞΠΘΡΡΒ 
βρθα]κ5 οἳ “ἴμο αΏρεβταπσθ (48 Ὑου- 
ΚΟΠΙΠΙΘΗ) οὗ {πο Ταοῖοεαν ΕΗρί5{]ο ἴῃ 
ῬοΐἩ {π6 Οοᾶίσοε Αιιφίεπείς απᾶ Ἠοεγ- 
πογίαπιις νυηπΙοὮ ἴῃ οἴ]λαοτ τθβρεοί5 810 
ε]οβεῖγ α]]ῑοᾶ. ΎΤπετο 15 πο ΠΙΕΠ{Ιοη 
οὗ 15 ἴῃ {π0 Οοᾶος Απριεηβῖβ. 



278 

Τηο ερῃ- 
ΥΙο5 18 0- 
ἀίσθατ 
Ἐιριεί]α 
1πζεπ ες. 

ΤΠ] 1ᾷ6]- 
{1βοαβ{Ιοη 
τηδα{1β- 
Ταο0ἴοτΥ. 

(8) Ῥ]1]ο- 
1ΠΟἩΠ. 

ΒΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡ, 

πογάς Ρεΐπς πτ]θεη αΏογο ὑπ ἄγεσα]ς {ο Ιπέετρτεῦ έλαια. πετ {]ογθίοτθ 
{μ6 ἄτοε]ς ἰοχύ οἈπῃθ {ο απ οπᾶ, {Π6 βοτ1Ώε”5 ΟΣ πγαβ ἆοπθ, [Ὁ Ἡθ οοπ]ά πο 
Ίοησαυ ΙπὑεχΗηθαίθ, Βαὺ ο Ιε[ῦ α Ῥ]απ]ς 8ραςσθ {ΟΥ {μθ ταπιαΙπᾶοτ οὗ Ρ]116- 

ΠΟΠ, Πορίηςσ ἀου 1655 Ἠεγεα[ίογ {ο Ππά ἃ αὐτοῖς μΜ5 του π]ίοὮ Ἰθ οοπ]ά 
ΒΙΙ 16 ἵπ; απά Ἱιο Π]απβο σατο ὑπ {ί]ο οὗ {π6 ερὶβέ]θ πγ]Ιο] Πο Γουπά ποσό 
ἴῃ Ἠϊ5 Παδίη «0ΡΣ, ἵπ ἀτεξδκ ἃ8 πε]] αἱ ἵπ Παπ. Τμο ἄτεεὶς 40] Ἱούετετ 
Ἀθ πᾶ {ο βαΡΡΙγ ἴον: ἨπηβεΙ{, ΤῊ]Β 15 οἶεαν {Τοπα ὕΠ6 {ουπα, πηίσ]ι 81ου’ 16 
{ο Ἠαγο Ὄθδει (γαπε]αίοᾶ {οτι {1ο Ἰμαίῖη Ὦγ ἃ Ῥ6γδοη ὙΠῸ δα {πε τετγ 
βπια]]εδί Κποπ]εάσο οἵ ἄτθεκ. Νο ἄτεεῖς ἴῃ {11ο πιοξέ Ῥαγβατοι5 ασθ που] 

Ἰαγο ΥΤΙΕίΕη λδΟΥΔΑΚΗΕΔΟ {ΟΥ λδΟδΙκεδο ΟΥ ΛΔΟΔΙΚΗΝΟΥΟ. Τ{θ ΔΟΥ 18 

ἃ Τιαάπ οοιταρθίοη ἄι {οχ αο, απᾶ Όλο ἐογπηήπαδίοη Ας 15 ἃ Ταζ πούϊομ οἵ 

{π0 ἀγροῖς δοοαβαύγθ. πας ὕΠ6 γ]οῖθ που 15 ἃ γθρεοαπούϊοη οὗ {π6 Παβία 
ΤιαιάΙοςΠβθΒ; {86 οπ Ὀεῖηπσ τερτοβεπίεᾶ 85 πδια] Ὀγ ιο (ἀγοοκη]. [1 5ο, 
Ἱνθ Ἰαγθ ΟΗΙΥ {ο δὶς πας τυ προ νου]ά ῬτοβαβΙψ αρροατ ἃ5 Ἠρίείοία αὐ 
/Γαιάϊσσιιδος π ἃ ΠΑ9ΙΠ 6ΟΡΥ; ἃπα [ο 05 αποβθῖοη ἴπεγο 6. Ὃο ΟΠΙΥ 9Π6 
ΑΠΦΥΘΥ. Το αροσγρ]αὶ Ερϊδεθ {ο ο Τιαοάίεθαπς οεοιχς Γγδαπεπ{Ιγ ἴῃ 

ἀμ Παπ ΒΙ0]65, Ῥοΐης ἔοσαπα αὖ ]εαδῦ Όνο οὐ ίλχγαες οεπθιγίθ5 Ὀοίουο {89 
Μ5 α νγὰβ υιύΐθη. ἸΠοασὴ 16 ἆοο ποῦ τβαα]]γ {Γο]οι ο Ἡρίδῦ]ο ἴο 
Ῥ]ί]οπιοἨ, γοὺ 105 Ῥ]αος ταγίοΒ ὙΘΙΥ͂ οοηδἰάσγαβΙγ ἴῃ ἀἰπετεπό Παδίπ εορίθ, 
απά απ Ἰηδίαπσο γη] ο σίνεπ Ῥε]ον 3 π]ογο 16 αοὐαα!Ιγ οοσασ5 ἵπ 08 

Ῥοβιθοη. 
Τ]ας Ῥογοπά {π6 πούϊοθ ἴῃ Ε]αβίαῖας ἔετο ἴβ πο απεϊοηῦ βαρρουῦ [ῸΣ 

πὸ Ιἀσιιβσαθίοη οἵ ο πηϊβείησ Ἰείίον οἵ Οοἱ. ἰν. 16 πι ἴπο ΕΡρίβι19 
{ο Όιο Περταονβ; απά ἀοαρί]οβς ὑΠ6 ροιβοπ8 {ο οτι Ῥλή]αβύγίαδ ἈΠ 65 
Ἰαά πο Ἰπογο ααὐΠοτΙϐγ {ου ὑμῖν ορίπίοη μαι ὑμῖν ποθ ΒΙΙΟΟΘΒΒΟΓΒ, 
Οσα] εοπ]θεατα, ποὺ ΠδίοτίσαΙ ἰταάϊθίοη, θα παπα {ο {π18 τοδι]ῦ, 
ΤῊΘ {μποῦν {λοτοίοτο πηιδύ βίαπά ος {α]1 Ὦγ 108 οπἩπ πιο, Τὖῦ Βὰβ 
Όσοι πιαϊηίαϊπεά Ὦ} οπθ ΟΥ̓ ὑπο ΠΟΘ. τους», ΟΠ ΘΗ͂Υ οἩ {π6 ρτουπά οὗ 
ΒΟΠ1Θ Ρρατῦία] οοἰπείάσποεβ Ῥούπεσι ἴμο Ερίβί]68 {ο ο Ἠοῦτανβ ἃπα πο 
Οοἱοβείαπ5; Ὀαί {πο σεπεταΙ οἰατασίογ απά Ῥατροτύ οἳ ο ἔπο 18 ν]ο]]γ 
ἀἰδειηιί]ας, απά {Ίεγ οὐγίοιδΙγψ ἀααὶ πι απασοπϊδύ5 οἵ ἃ τοιγ ἀῑῑετοπί 

ἴγρο. Τὴ ἵπβαρεγαβ]ο ἀἰΠιεπ]ίγ οἵ βαρροδῖπς ὑμαῦ ἔπο ορἰςί]εβ 5ο απ]ίκο 
ἴῃ ΒίΥΙο σοῖο τι θύοη Ὦγ ἴῑο 5816 ῬοῦβδοἨ 0 {16 5816 ποϊσιροατ]λουἆ αὖ 
ος ἃροαῦ ἴλο βαΠ1ο πιο σου] 5611 τοπιαίη, 6πεηπ ὑμπουρ ἴπο Ῥαπ]ϊπο 
Δα πουβῖρ οἵ {μ6 Βρϊδί]ο 6ο ιο ἨΠεῦτανΒ ϱ]λοπ]ά Ῥο {ος ἃ πιοππεπύ σταπ{εά. 

(8) Ἔλο Εγικίῖο {ο /ιζηιοἸ Ἰα8 Όοσπ βὐτοηςδ]γ αἀγοσοαίεα ὈΥ Ἠ1εςε]ον”, 

1 Τὸ 15 οπτῖοπβ ὑπαὺ {Π15 μ8, νἩΙοἩ 
σας υι θη Ὦγ απ ΤΥ 5} βοχ1θ, 5Ποι]ᾶ 
ρῖνο [86 ΒαΠ1ο οοτταρί {οτπ1, Παπάας- 
{οΥ Τιαοᾷασ-, ΝΠΙΕΝ πο μπᾶ ἴῃ ἴμο 

Ῥοο]ς οἱ ΑτπιασΗ : 5εθ Ῥε]ου;, Ρ. 282. 
3 00 Ὁ. 256. Τὸ οοσΆτς 8150 ἴῃ {118 

Ῥοβϊδῖοη ἴῃ ἴμο 118ὺ οὗ Αολτίο (566 Ῥο]οι 
Ῥ- 362), π]1θχθ {πο οτᾷετ οὐ {ο Ῥαπ]1πθ 
Ἐρίβί]9β 18 ... Οο1., Ηεῦτ., 1, 2 ΤΙΠΙ., 
ΤΊ ., Ῥπ]θτη., Τιαοᾶ. 

3 900 οβροοϊα]σ Βομποδοκεπραγρος 
ΤῬοϊἰγᾶσε Ὁ. 153 54. 

4 ΘΟΠΙΘ θα]; ντιίθγς ὙΠΟ τηβΙΠ- 

{αϊηθά {8185 τίοῳψ αἲθ πιθοηθοποᾶ Ὦγ 
ΑΠΡΟΣ, Ρ.25, ποθ ἢ, Τὺ Ἠα5 βἶπςρῬ Ῥεοι 
ΊΙΠΟΤΘ {α]]γ ἀετε]ορεᾶ απᾶ Τ1ΟΥΘ νίσοι- 
οπξδΙ πτρεᾷ Ὦγ- Ἰερεῖαοτ, Εταῦ ἴῃ 8 
ΡΙΟΡΤΑΠΑΠΙΘ Οοπιπιοπίαἰ. ἄε Πγρὶςί. 1,αο- 
ἀἰσοεπα αιαπι Όυιῖσο Ῥρετάίίαπι ΤῬιιαπὲ 

1844, δια αἰθετψατᾶς ἢ Ἠ]5 πγε]]-ικπουα 
νοτ]ς 6/ιποποῖ. (68 Αγροείοι. Ζεῖξ. Ῥ. 
405 84. Τὺ τιαγ ἰποταίοτο Ὦο Ιάθ6ῃ- 
{ρα πὴ Ἠ1β παπηθ. ἘἨθ 5ΡθαΚ8 οὗ 16 
ἢ τη οοπβᾶθποῬ αβ “ΒΟΔΤΟΘΙΥ 
ορ6Ἡπ {ο ἃ ἀοποί,. Ῥαυ Το Ίιαδ ποῦ 

Αποσθεεᾷοἆ ἴῃ οοπγἰποῖπρ οἴΠο}Β, 
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88 ὑὴθ ]οίίον {ο το} δύ Ῥαπ] τοίοτα ἵη {Π18 Ῥαββασο. ΒῸΥ {π15 ΙάοπΙΠοαΙοἩ 
16 16 ΏΘΟΘΒΡΑΙΥ {ο οβίαὈ]ϊκη πο Ῥοϊπίβ; (1) ὑπαῦὺ Ῥμίίοπιοη Ἠγοά ποῦ αὖ 
0οοβεας, Ῥαέ αὖ ]ιαοάίσθα; απᾶ (2) ὑμαῦ ιο Ἰοίζου 15 αἀάγορβαα ποῦ {ο ἃ 

Ῥτϊναίαο Ἱπαινϊάπα], Ῥαῦ {ο ἃ. 016 οἈινοἩ, ΕῸΣ ο ἢγβῦ ροϊπῦ ὕπο 15 
βΒοιῃθίμίηρ' {ο Ῥο 8814. Τους] {ΟΥ ΤΟΑΒΟΠΒ οχρ]αϊίποά εἰξεγ]ετο ὕπθ αροάφ 
οἵ ῬΙήθπιοη ΗΙΠΙΒΕΙΙ αΏρεαΒ {ο Ἠατο Ώθεπ αὖ 001οββα», Πού νοῦ ΑτοζΡΡΙΒ 
ΏΙαΥ Ἠαγθ γεβίάςς1, βὐ]] ὑπο ορίπΙοΏΒ ΠιαΥ Υ6ΥΥ ΓαΙΤΙΥ Ὃο Ἰιο]ά οἩ {Π15 ροϊηῦ. 
Ῥιῦ 1εξε]ει”5 αγσπιθπύ8 οη/ἶγε]γ Γα11 6ο οδίαβΙδῃ Ἠ]ς οὔῖιεγ ΡοβίθίοηΠ, ΤΠθ ΤΠΙ5 ερῖς- 
{ποπιθ, ὑπ6 ἐγδαἰπιοη, {Π6 γγο]ο ἔοποιγ οἳ {Π6 Ἰαξίέεγ, ππαγ]ς 16 ἃ5 Ῥτϊναίο: απά {16 ἆοθΒ 
{πὸ ππογθ {ποῦ ἐ]ιαῦ {π6 Αροδί]θ” οοιΓ{ΘΒΥ ]οαά5 Ἠϊπι {ο Ιπο]αάο ἴῃ {ο οροι- πὰ αλλος 
. 3 ΕΒ 5 : 16 οοπά]- 
ἴηρ' βαἱααδίοη {Π6 ΟΠ Ἰβυϊδηβ νο πηεί αὖ Εή]οπποη΄8 Ἠουςθ 18 ῬΟΥΘΥ]ΘΒΒ {ο εἴρη. 
οἨαπσο 105 οπαγαοῦοσ. ΠΥ 5ῃου!α α Ἰοῦετ, οοπἰαϊηϊῖης 50} Ιπύϊπιαξο 
οοπΠάσπςθ», Ὦο τουά ραΏ]οΙγ ἴῃ πο ΟΠατοΠ, ποῦ οπΙγ αὖ Τιαοαΐορα θαῦ αὖ 

Οο1οββο», ΕΥ̓͂ {ο ΘΧΡΙΌΒΒ ογάογ οἵ ιο Αγροδιαοῖ Τη6 ἰδοῦ απᾶά ἀε]ίεαογ 
οὗ ὑπ6 ΑΡροβί]65 ρ]οαάίηπσ ἔογ Οπθβίπιας πγοα]ἀ Ῥο πια] 64 αὖ Ομ βίτο]ο 
Ὦγ {μ6 ἀεπιαπᾶ {ου ραὈμσαθίοη. 

(γ) Βαυῦ πιαγ πε ποῦ ἸάοπδΙ[γ ἐπ Ιοίύου ἵπ ᾳποβίῖο γηΙλ ὑΠ6 Ερίκ {1ο {ο {7ιο (7) ΈΡῃο- 
Ερλοδίαπς, γηηῖε]ι αἶκο 15 που {ο αγο Ῥοσπ ἀοεραίε]θᾶ αὐ {Π6 6απιθ πιο “1385. 
τεῦ ὑπ Ἡρίεί]ο {ο ιο Οοἱοββίαπβῇ {{π||κ ὑπὸ Ἠρίξδεο ἰο Ῥ]ίσπιον, 16 
γγὰβ αἀάτεξβεὰ ποὺ ἴο ἃ Ῥτϊγαίο Ῥε6ϊβοπ Ῥαῦ {ο ἃ οατοἨ ος οἩαγοιος. [ἢ 
ἐογείουθ 1Ὁ οαπ 6 ΑΠΟΥΗ ὑμπαὺ ὑΠ6 ]μαοάίεθαπς στοῦ ἴἶιο τοοϊρίεηίΣ, οἰ μον 
α]οπθ ΟΥ̓́Τ οί]αγΒ, πο Ἠαγο {ουιπᾶ ἴλο ορ]εοῦ οὗ οὔ 86αγΟΠ. ΤῊΘ αγστι- ΤῊΪΒ 15 ἐ]ιο 
πιθηΐς ἵπ {αγοιχς οἱ 65 5ο]αθίοη ἃγῸ γοβογνεά {ον {π6 Ιπίτοάιεξίοι {ο ἐπαὺ ὕττιθ 5ο]τι- 

ερῖᾳθ]θ. Μεαπν]ί]ο 1ὖ 15 ειήΠοἰοπῦ 6ο ΒΥ ὑπαὺ οἀποαίοᾷ ορϊπῖοη 15 ἐεπαίης, ματι 
ἐποισΏ εἰου]γψ, ἵπ Πῖ ἀϊτοσίίοη, απά {ο 6ΧΡΓΟΡΑ πο Το]ίαε[ ναί ταἱἰίῖ- 
πιαίο]γ ὑ}}18 γ]ετ ΠΠ] 00 σεπογαΙΙγ τεοεῖναεά”. 

(11) Αποζμογ πΠοΙΙγ ἀϊῄοτοπό Ιάσπβοαδίοη τοπιαῖπς {ο Ὀ6 πιεπθ]οποαᾶ. (111) ΤῊΘ 
Τὶ πας πεϊθμογ ἃ Ἰοβῦ ορἰί]θ ποὺ ἃ Οαποπίσα] ορἰςέο, ἐΠοισ]ό 8οπιθ, μαὺ θχίαπύ πη- 
πο πτῖθίηπς 10 ἢ 15 εχίαπό απάςτ ιο {1016 οἵ {π6 ΄Πρίδί]ο {ο {π6 Ταοςῖ- αν. 
οραη5/ {ποισλ ποῦ 6επο6ΓαΙΙΥ τοοεϊνθᾶ Ὦγ {πο ΟΠατομ. ΟΕ ιο ναγίοΆιΒ ἐπ Τιποςῖ- 
ορίπΊοηβ Ἠε]ά τοβρεοῦίης 5 αροοτγρβα] Ἰείου Ι 5881} Ἰαγο {ο αροα]ς 668}8. 

Ῥγοβεπί]γ. 16 15 αβιοῖοπύ Ἠοτο {ο 84Υ ὑπαῦ 1ο αἀνοσαίθΒ οὗ 195 ϱοπαἴπεπθβς 
{.]1 Ιπίο Όπγο ἰαδβο.. ΕἸ ΠΟΥ {Πεγ αβεῖση {ο 16 ἃ. Ῥ]ασς ἴῃ ἴπο Οαποῃ γη 

ἴμο οἴμογ Ἡρὶβύ]ες οἵ δύ Ῥαπ], ΟΥ̓ΨΠΘΥ ασαπίεβεο ἴῃ 108. εχο]αδίοή, Μο]άΐπσ 
ὑλαί ἐ]ο ΟἨηγο] μὰ Δα ΠΟΥ {ο ῬΤοποιποο {οΥ ος ἃραϊηβῦ ο οαποπΙοΙῦγ 
6υεπ οὗ Αροδίο]ῖο ΥΤΙΠ1ΠΡ8. 

Το αροογγρῃαΙ Ἡρϊευ]ο {ο ἴπο Ταοᾶίοθαπβ 18 ἃ οεπϐο οἵ Ῥαι]πο ἄοποτα] 

Ῥήγαςας είγαησ ἑοσοί]ου τυ μου αηγ ἀθβπίέο οομποχίοι ΟΥ ΑΠΥ οἶθαν οἛ]οσέ, «Πασαοίοτ 
ΤΉΘΥ ατο {ακεπ οΜΙεΗγ ἔγοπα {Π6 Ερϊς]α {ο ο ΡΙΗΗρρίαης, θὰὺ Ἠογο ἀπά ΔΝ 
ἴποετο οπο 18 Ῥουτονγεά εἱδεγ]οτε, 6.5. {οπι ὑπ6 Ἐρίβί]ο Τζο π6 (αΙαίαηβ. δρ 5018. 

ΟΙ σουγδθ 16 οἶοβος τ απ Ἱπ]αποβίοη {ο ο Παοάίοθαης {ο οχεπαισο 
ΟΡ 5.165 πλ πο Οο]οβδβίαΠπβ, ΊΠο Αροβί]ος Ἱπ]αποβοι ἵπ Οο]. ἵν. τό 
βισσοείοᾷ ο [ο0γσ6Υγ, απᾶ ο] οΙΥΥΘΠΟΥ 85 16 ουου αἰαίποά πγας5 ἄπο {ο 

ἴπο εαρρογύ π]]ε] ὑμαῦ Ῥᾶββασο πας 5αΏροβαᾶ {ο σἶνο {ο ἵ6. Ἰπ]ῆκο πιοδύ 
{οτβοτῖε», 6 Ἠαᾶ πο α]έθγίου αἶπι. Τῦ πα ποῦ Γγαπιεᾶ {ο αἄγαπορ ΑΠΥ 

1 566 ἴπο Ιπἰτοάποβίοη {ο {πῸ Ἡρῖρί]ο {ο ῬΗΙΊΘΠΙΟΠ. 
} 5.666 8ΡΟΤε Ρ. 37. 
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Ῥατίίοπ]ας ορίπῖοης, π]οίμεν Παίογοᾶος οὐ οὐὐποᾶοχ. Τὸ ]Ἰαδ πο ἀοοίσίπα] 
ΡοουΠατ]θίθ8. ΤΊ 16 18 απἱές Ἱαγπ]θςς, 50 ΤᾺ α5 [ΙΒ απᾶ αἰπρίάἰίγ 
οοπιρίποᾶ «απ 6ΥΕΥ Ὦ6 τοσαγάσά 45 ΠαΥΠΗΙ658, 

ΑπΙΟΠΦ {Πο πιογο Ἱππρογίαπίὸ Μ55 πο οοπέαϊπ ἐλῖς αρῖςί]ο ατο {ο 
[οΠογίησ. Τὴ 1εέθενς ἴῃ Ῥτασκοίς [7 σΐνο ὑπ ἀθεϊσπαίίοιβ αἀορίθά 1η ἔἶο 
αργραταία5 οὗ νατῖοας γουῖησς υγ] οἰι {ο]1ουγ». 

1. Ειάεπδίς [Ε]. ΤῊΘ {απιοιβ μ5 οἵ ἐπ6 Ὑπἱσαίο Ν. Ἐ. ππθίεη {ου 
Ὑ]είοτ Βίβμορ οἵ Οαραα, Ὁγ μοι 16 ἵνα τειὰ απά οοτγθεξεᾶ ἴῃ {6 ΥΘΑΥΒ 
546, 547; εαῖιιεᾶ Ὦγ Ενπ. Ἐαπ]κο, 77Ζαγϑιγσὶ οὐ 1ἱρείαο 1568. ΤῊΘ Ταοᾶίοεαη 

Ἠρϊδί]ο οσοι» Ῥούνεεη Ὁ]. απά τ Τΐπι, πέλοαξ απγ ἱπάϊοαθίοη οἵ ἀοαρίβα] 
αἰλοπ{]οΙϐγ, εχεερί {πὰ 16 Ἰας πο αγσιιπεηῦ οΥ [8016 οὗ οοπ{επί{ς, Π]κο {ιο 
Οὔ ΘΙ ερὶδί]ε5. Ἔμο βογῖρο ΠΟΥΘΥΘΥ ας οιτοπεοιβΙγ Ιπεεγρο]αίεᾶ ραν οὗ 

Ώιο αγσιπιεπύ Ῥε]οπσῖης {ο 1 Τη. Ῥείπεεν {ιο {1160 απᾶ {6 ορἰφί]θ; 560 
Ρ. 291 84. οἵ ΒαπΚε οἀ{ίοη. 

2. Οατεπείς [κ]. Α Μ5 οὗ ὧιο π]οῖο Παπ Ῥϊρ]α, αὖ ἴπο Μοπαξίετγ 
οὗ [ἃ ΟαγΥα ηθαΥ ΡαΙ6ΓΠΟ, αδετ]ροᾶ {ο {π6 66 ου Τί ος δὲ}. οεπανγ. Βεθ 

γοτοσε]]οπο Ίαν. 1εοί. ιῖᾳ. ναί. Βιδί. τ. Ῥ. Ισχχνϊ, απᾶ 4180 Μαϊ Λου. 
“αίν. ΡΠίοίᾖ. τ. 2, Ῥ. 62. Τ1ο τεπᾶίησς ἴῃ ο Ἰαοβίοεαπ Πρίβί]ο ἃ ΓΘ 
Άογο σίνοη ἴτοπι ἃ. σο]αβίοτ τ μοι {11ο θυ. 4. Ἠ ογάβιγοτίἩ, ποὺ ΒΙΊΒΠΟΡ 
οὗ Βα]κυιτγ, ἸπάΙγ ππαᾶο {ου πια. ΤΠα6γ ατα ποῦ βαρρ]εά Ὦγ Υεγοε]- 
Ίοπθ. Ἰμαοά. οσοι! ἴῃ. Επί Μ5 Ῥούποεη Οο]. απᾶ τ Τ]μαςα. (Μαϊ Ρ. 62). 
Ὃν ἸΓοδίσοςό (108 2 οί. οὗ ιο Βίδίο 8. ν. ΚΥισαΐο, Ὁ. 1713) μὰ τεπιατ|κεά 
ὑμαῦ ελα ὕνγο ο]άςεςί δαῦμου 165 {ος {λε Ἱπίεγρο]αξίοῃ οἵ ὑπ 6 ὕμτθθ ΠεανοΠ]Ιγ 
τ Π65565 ἴῃ 1 ΦΌ}. ν. 7, {π|8 [ἃ νὰ Μ8 απᾶ {π6 ροσιζιι ραρ]ε]θᾶ ὮΥ 

ΜΑΙ, αἰβδο βαρρογὺ ὑπ6 Πμαοάίσθαπ Ερίδί] (566 Μαὶ ]. ο, ΡΡ. 7, 62 8ᾳ.). 19 

ὕνγο Ι6ποπιεπα ΓΘ ΘΟΠΙ ΙπΠΘα ἴῃ ἈΠΟΙΠΘΥ ὙΘΙΥ αποϊεπῦ ΜΕ, Βυϊῦ, Μα5, 4 4. 
11,852, ἀεεοτῖρεᾶ Ῥε]ουγ. 

3. 4γππαεΛαπις [Δ]. Α ΜΒ οὗ {6 Ν. Ἐ, πο Ῥοε]οπσίης {ο ΤτπΙέγ 
0ο1εσο, ΤᾺ], απά Κπογη 85 {πο “ Ῥοοκ οἵ Αχπιασμ. Τῦ ναβ τυ θη ἴῃ ἴμθ 
γθαΥ 807, α5 ἀϑοουίαϊηθα Ὦγ Βρ. ἄτανες; 56ο ἴλο ᾖγουροίπᾳς οὗ {μα Πευγαί 
7 ἴδει, 4οπάεπι ΤΠ. ΡΡ. 316, 356. Πε Πωµαοάϊσεαἡ ΕΡ 5016 {οἱ]ονγ5 Οο]οβείαπς 

οἩ [0]. 128, θαὺ γη νο νγαγπῖης ινα! «εγοπιθ ἀθπίθἙ 105 σοπιΙησπθΒΒ. Τ]ο 
ἰοχί οὗ ἐπ6 Ἰαοάίσοσαπ Βρϊδέ]ο ἴῃ {15 ΜΒ 15 ποῦ 80 ΡΊΤΟ α5 τη Ἠαγο θα 
απεοΙραίοᾶ {γοπα 168 απ]απΙϐγ. 1 οὐ {Π6 εο]]αίοη οἳ γοπάίησς νο 15 
σῖνοι Ὀε]ουν {ο ἐἶο Κἰπάπος οἵ Ὦν ἩοσγθΒ, ὙΠῸ 15 εησασας ἴῃ οά{θίῃης {πο ΜΒ. 

4. Παγπιδιααἰσπκί [Ὀ]. Α [0]. μ5 οἵ ὅπ ποιο ΒΙΌ]6, ἀα[εσίίνο Γγοπι 
Άρος, κκ. 12 {ο {π6 οπᾶ, ποὺ ἴπ πο ἄταπά-άπεα] Ἠργανγ αὖ Γατπιβίαᾶξ, 
Ῥαὺ Γογπιοτ]γ Ῥε]οπρίπο {ο ὑπ Οαὐοάτα] 1άρτατγ αὖ Όο]ορτο; Ῥγεσεπίοά 
ΡΥ Ηοτππαππ Ρπ15, ΑτοιηΙἝΙΟΡ οἳ Οοἱοσπο Γγοπι Α.Ρ. 899--0925. Ἰαοᾶ. {ο]- 

Ἰονγβ Οοἱ. Α. οοΠαξίοη ἵνα πιαςα {ΟΥ ΑπΠσοΥ, ΓΤΟΠΙ ΤΟΠ (ρ. 144) ἐ]5 αεοοαη {6 
18 {ακοη. 

5. Βογποπδίς πο, 334[Β]. Α 4ἱο ΜΒ οἵ πΙκοε]]αηθοις οοπίθηίς, οπά- 
ἵπσ ἢ ὑπο Ῥαπ]ΐπο Ερίδί]ο», ὑπ Ἰαβῦ Ῥοΐπς ὑῃ 6 ΕΒρϊκί]ο {ο ἐπ ΤαοάίσθαΠΒ; 
ππθέοη ἴῃ ὅπ οἱ] οοπύ. ΤΗο Τμαοάίσθαπ Ἱρίκί]ο 15 ἃ {γαρτηθηῦ, οπάἶπσ ἢ 

« (απάοίθ ἴῃ ΟἨηῖςίο οὖ Ῥγασοαγείο 5δοτάἴθας ἴῃ Παςγο” (νου. 13). ΤῊΪΒ αοσοιπ6 
1 {α]κοπ Ὦγ Απσογ Γγοπι Βίππευ «αία1. 6ο. Δ155. ΠΒ, γη. τ. Ῥ. 28. ΤΠ 
μῇ5 Λάάσπάα (ρ. 179) Απσογ σἶτοξ ἃ οο]]αδίοἩ οἵ 015 Μ5. 

6. Τοϊοίαπιι [Ῥ]. Α ΜΕ οἵ {86 Παπ Βἱ0]ο Ῥε]οησίπσ {ο ἐπ Οαἰμεᾶτα] 
14μγανγ αὖ Το]οᾶο, απιά ντ] θθοπ αΌοιῦ {Π|6 δΗ11 οοπ{πτγ: 8566 Ὗ οβίοου ἵπ Οπαϊθ]ς 

ο ο τ 

νο 
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Ὀϊοί. οὗ {ο ιδία, 5. ν. Ὑιφαίο Ρ. τ71το, Υεγοε]]οπα Ίαν. Γοοί. τ. Ρ. Ιχχχῖν. 
54ᾳ. Το τοαάίπος 1π πο Παοῖοθαι Ἡρίβί]ο ἃ. 6 {α]κοη {ΟΠΗ ιο ϱΟΡΥ οὗ 
Ῥα]οιπαγες σίτεν ἵπ Βἱαπολίπϊ Γὐπά, «ποπ, ϑογίρι. η. Ταἰ. Γαά. Ῥ. 
οκον (Άοπιαθ, 1740). Ἰπ πιγ τε οαϊύϊοι 1 Ἰιαά {οἱ]ογγαά ἆομ. Ματίαπα 

Φολοῖ, ἵπ οἱ. οἱ Νου. Τεοί. Ὁ. 931 (Ραπίβ, 1620), πησγθ 4180 ἰλῖς ορἰβέ]θ 18 

Ῥυϊηθεά ἵπ {α]] {οσα ὑπ6 Το]εάο ΜΒ. ἘΤ]ιο ὑπο αἰ ον νΙάςεΙγ, απά ἴἶιο ϱΟΡΥ 

οἵ Ματίαπα 15 οΏγΙοιβΙΥ ΥΘΙῪ Ιπαροιγαίθ. ΑΠΡΦΘΥ (86ο Ρ. 144) ἆοο ποῦ 
τηθηὐϊοι ΒΙαπο]ήη! 5 οοΡΥ. [ἢ {15 Μ5 Τιαοᾶ, {ο]]ονς ΟἹ]. 

7. Ὀαγίκίοπδίς ον. Ταῦ. 5. ({ογπιθγ]γ 35652): [Ῥι]. Α Παπ ΒΙΌ]6, ἵπ 
οπης το]απῃθ [0]., 64116 4. ἴδον Αποναγοῦμα Ὁγ Ποῖ 16 Ὑαβ ϱῖνοι {ο {Π6 

ὨΟΠΔΑΊΘΙΥ οἵ αΙαπ[εαῖ]]ο (ὃ Ματ), απᾶά αδοτῖθεὰ 1π πο ρῥυϊηὐθα Οαὐα]οφαο 
{ο ιο οὐ] θοῦ. Τιαοᾶ. {ο1ούΥ8 Ὁ]. οἩ {ο]. 370. 

ὃ. ΒΡαγἱκίοπεί Ἀος. Ταῦ. 6[Ῥ.]. Α ΜΒ οἱ πο Παπ Ῥ]ρ]ο ἴῃ 4 νο]». 
{ο]., αοοογᾶἴπς {ο {π6 Οαία]οσδιιο ΡτοαΡΙγ τοι ἴῃ ὑπ6 τού οοηί, [1]. 1 
Ῥε]οπσοᾶ {ογπαστ]γ {ο ὑπ6 Ώταο 46 Νοαί]θΒ. Ἰ1μαοᾶ. {ο]ονβ Ὁ]. Τῦ οοπίαίης 
ΏΠΙΘΤΟΙΒ οογγεσδίοηΒ ἴῃ ἃ Ἰαΐογ Παπά οἶί]μοτ Ῥούνποση πο πας οἱ 1π ἴ]ιο 
ηΙΥΡΊΏ. Τ]ο υπο Παπάς ατο ἀἰξίϊησι]ξηοςά ἃ5 Ροῦ, Ρο Χ. 

ο. Ῥαγϊειοηκί Ώες. Τιϑῦ. 250 ([ΟΥΠΙΕΤΙΥ 3572) [Ρε]. Α [0]. ΜΒ οὗ {Π6 
Ν. Ἡ., ἀθδοτίρας ἴῃ ιο (αία]οσας ἃ8 Ρτοβαδ!γ Ῥε]οπρίπσ {ο ἐ]ο οπᾷ οἵ ὑπ οἵ] 

οσηῦ. 1αοᾶ. {0198 0ο]. Τὺ Πδ8 ἃ {6 οογγοσΙοις ἴῃ ἃ Ιαΐου Ἰαπιά. ΊΠο 
Όνο Μαπάς ΓΘ ἀἰδισιϊδλεςά ας Ρ.”, Ρε, 

Έ]6βο {που Ρατίβίαη ΜΑΡ 1 εο]]αίεά ΠΙΥΒΕΙΙ, θαῦ 1 Ἱαά ποὺ πιο {ο οςκ- 
αΠΙΙΠΘ {λεπῃ 45 οαγοί{α]]γ αξ Γ οσα] αν προς. 

1ο. Αγ. Αμ Αάά. 11,852 [6]. Απ ἱπιροτίαπό ΜΒ οὗ δύ Ῥατ]9 
Ἡρίεί]ες πτ]σέεη ἴῃ 0ο οὐ]ι οε.ϐ, [ύ {ογπιετΙγ Ῥο]ἱοπσεᾶ 6ο ὑΠ6 πιοπαβίΘΥΥ οἵ 
δ (α1], Ροεΐπρ οπθ οὗ ὑμ6 ὈοουΚκς να συν ]οἢ ὑΠ6 Πργανγ ἶπογο να5 οηγ]ο]ιοᾶ ὮΥ 
Ἠατίμποί πο ας ΑΡρού {οι Α.Ρ. 872 ἴο 884 ου 885. Ἰμαοά. {ο1οι5 Που. 
οπἆ Ἰα8 πο οαρῖύπ]α Ἰκο 0η6 οίμον ερὶςί]θ8. 

11. δγῖϊ. 28. Δάά. το,σ4ό [0]. Α [0]. ΜΒ οἵ ὕπο Υπ]σαίο, οοπΙπιοΠΙγ 

Κπονη 85. Οµατ]επιασπε”3 Ἠ]ρ]ο) θαῦ ῬτοβανΙγ Ῥε]οπσίπςσ {ο ο ἃρθ οἵ 
Οιατ]ες πο Ρα] (1 877). 1μαοά. βίαπᾶς Ὀούνοθοι ΗΘ. «πὰ Άγρος, 16 ]αβ 
ΠΟ αγσιππεηί οἳ οαρ]θα]α, 

12. ΑΡΥΗ. Ας. Βορ. τ. 1. νἱ], τν [ἢ]. Απ Ἐπο]ίδα ΜΒ. οἱ ὑπ Ταῦίη 
Ῥ]ν]ο {τοιι Οκ ΟµτοἩ, ΟαπίοτῦΣΥ, Ἰντθίοη αροπῦ ο πιάά]ο οὗ {π6 
1οῦἩ ορηύ. Ταοὰ. [Ὁ] 60. ΈΤΠΙ8 15 ἐο πιοδύ αποϊοη{ ΜΒ, 50 {αγ ἃ5 1 αἲι 

ΑΊΥΑΥ6, ἴῃ νυ] ὑ]λο ερἰδί]ο ας οαρία]αίοῦς. Τὸ 15 Ἀογο ρΊνοι ἴῃ 105 Γα]]ορί 
{0ΥΠ1, ἃ πα μας Ῥγοδεπίς (ο εατ]αδύ οχαπηρἰο οἵ π]λαῦ μὰν Ὦο οα]]οά ἴ]ιο 
ΏΟΘΥΠ Τ6ςΘΠΒΙΘΗ, 

13. ΒΥΜ. 27ιι5. Ηατ]. 2833, 25344 [Πι]. Α Μα οἵ ιο ταἰ] οσπζ. ΥΤΙΕ{οη 
{ος ὑπ Οαἰμοάγτα] οἵ ΑπΠοοῦβ. Ἰ1αοά. {ο11ο8 Λροο, 

Ίμο τεαάΊπος οὗ πο ἴοαν Ῥτοσθά(πσ ΜΕΞ αγο ἴα]καη ΠΟΙΑ ἴλο οοἸ]αίίοιιβ 
ἵπ Ἰγοβίοουῦ 6«αποπ ΑΡΡΣ. Ε ρ. 572 84. (θα, 4). 

14. Πηγή. Αμ. Ηατ]. 3131 [Η9]. Α Βιπα]]Ιβ] 400 οὗ ὑπ6 τύ οοηΐ., 
βα]ᾷ {ο Ῥο οἵ (ἀϑυϊηδη οτ]σίπ, γι πιαγσῖπα] απιᾶ ΙΠὕΘΥΙΠΘαΥ Ρ]οβ8ο5 ἵπ ΒΟΠῚΘ 
Ραγίβ. Παοἆ. βίαπάβ Ῥούγγεοη Ῥ]ί]σπη. απά ΗΘ. Τό Ἰναβ πο Ἰοπαίπςο μαὺ 

οπ]ψ ἃ τεᾷ Ιπίῆα] Ἰαίίος Ῥ. Αὐ ο οπᾶ {5 " χρὶ. Ερία δὰ Γαοἱοθηβος. 
Έτο]ορας δα ΕΡγθοβ.’ 

1 50 δὖ Ἰοαδύ 1 πα {Π6 ΏππηῦοΥ σἴνοι ἴῃ πΙΥ ποίθ. Βαΐ ἴῃ Ῥοπίῖ, Ογίέ. Φαοτ. 
Ῥ. ΧΧΧΥΪ 16 15 3561. 
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282 ἘΡΙΠΤΙῚ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟ0ΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡΒ, 

15. «ΑΥ1. 78. δίοδπα 530 [5]. Α ϱπια]] [0]. οὗ {π6 τ2{1 οοπῦ., βαϊᾷ {ο Ὀ6 
αδετηᾶῃ. 16 οοηῃαϊπβ Βέ Ῥαπ]5 Ἐρίβί]ος τὶ ϱοββο. ΤῊΘ Ρἱοβ ὁπ 
0ο]. ἱν. 16 “ οὐ ϱα α1ιας οδύ Τιαοδιεθηκίατη εὔο,) ΤΙΠΒ΄ᾳ παπα 6σο αἱς παῖκὶ αὖ 1ρ8ἱ 

πιϊομῖ αὖ γιάεαδῖς Ἠϊο 6556 γαβροµβαπι’ Ταοά, {οσοι Ηεῦ., απἁ Ἠαβ πο 
ΒΙΟΞΕΘΒ. 

ΤῊΘ πο ]α5δί Μας 1 οο]]αίεὰ πιγεα][, 
16. Λο. Παπά. Ταῦ. 13 ({οπιετ]γ δ1ο) [Πω]. Α. 4ἴο Μ8 ἵπ ἀουδ]ο 

οοαπιης οὗ {πθ 130} οσης. εοπ{αΙπίπσ {πο Πιαὐΐη Β10]6. Βαο σαέαζ. 111. Γι αι, 

Οοά. Γαίΐ. Ῥ. το. Το. {ο]]οσ/β 0οἱ. Νοὐπιυπβίαπαϊηρ ὑπ ἆαίο οὗ ἴἶο Μα, 
10 ρἱτοΒ ἃ Υεγγ αποϊεπῇό {οχύ οἱ {Π15 ορἱβί]ο. 

17. «Ὠοᾶί. Ἰμααᾶ. Τιαῦ. ὃ ({οτπηθχ]γ 757) [1]. ἃ [0]. μ8 οἵ ἴπο Τιαβπ 
Ῥί0]α6, Ῥε]οπσίπσ {ο ἴ]ιο οπά οἵ {Πο 12{1ι οεπί. ὅ66 6αίαῖ. Βιὲδί. Γιαιᾶ, 6οᾶ. 
αἱ. ϱ.ο. ΤΠϊ8 18 ὑΠ6 β.π1ο ΜΒ, ψ]]ο Απσογ ἀθδοιῖροΒ (Ὁ. 145) 45 15 0 
(108 οπἱσίπα] πια], ἃπα οὗ γης] Ίο ϱ1γος ἃ οο]]αίίοη, ἸΤαοά. δίαπάβ Ῥοεύνγαειι 
2 ΤΏ 658. απά 1 Τίτη. 

1 απι Ἱπάορίεᾶ {ου οο]αθίοπ5 οἱ ἔ]αςο πο Ἱαπάϊαπ Μ55 {ο {πο ΚΙπάποβς 
οὗ ἐμ ον. ὁ. Ἠοτάβδποτί, Εεἰ]ουγ οἵ Ώγαδεποβο Οο]ἱεσο, 

15. που. 257 [Υ]. Ίπο Ῥαπ]πο Ἠρρ., πτθθεη Ὦ} Ματίαπας Βεούας 
(1.6. ὑπ6 ΤτϊςμπιαἨ), Α.Ρ. 1979. ὧςρ Δ]ΐογ ου. Τεεί. αὐ Οσα. Κἱπαοῦ. ἄγαθςσθ 
Ε1γΥΕΡΒΙΠΑ τι. Ῥ. 1040 84.; Ώεπῖς όοα. 155 Γαἰ. Βιδὶ. ἰπαοῦ. τ. πο. 11, 
Ζου55 6γαπιπιαξίσα Οεζείσα Ῥ. χυηῖ (εᾱ. 2). Ἔπε Ερϊδί]ε {ο ιο ΤαοίσθαπΒ 

18 ὑγδῃβου θα {γοπ1 {115 ΜΒ Ὦγ Α]ίοτ Ἱ. ο. Ῥ. 1ού7 κα. 14 [ο1]ον5 0ο]. 
1ο. Τγίπ. (οὐ. ζαπίαῦν. Ἑ. 5. 1 [Χ]. Α [0]. Μ5 οἵ ο Παπ ΒΙ0]6, 

υγϊθίοι Ῥτοβαβ]γ ἴῃ ἐἶθ 1241 οοηίασγ. Ἰαοὰ. [ο1οπ8 Ὁ]. 1 Ἠανο ρἴνοι ἃ 
οο]]αῦίοπ οἱ {118 Μς, Ῥοσααςο (κο Βυϊύ, ΜΒ. Ώςς. 1. Εἰ. ν1) 18 18 απ ΘΑ 
οχαπιρἰθ οἱ {π6 οοιπρ]είοὰ {ογῃ. πο ερἰδί]ο 15 Ῥγουοᾶεά Ὦγ οαρίύπ]α, 48 
[ΟΠ] 8. 

Ίκοιριοντ ΟΑΡΙΤΌΤΑ ἘΡΙΦΤΟΙΕ ΑΡ ΤΙΛΟΡΙΟΕΝΒΕΒ. 
1. Ῥαπ]ας αροξίο]α5 Ῥτο Παοβοσπβίραβ ἀοπ]ίπο σγαθίας το[ογὺ οὗ Ἱουία- 

ὑπ} 908 πο ἃ βεάποίοτίραςβ ἀεοιρίαπ{αγ. 

2. ο πιαπ][οβθίβ τιπου]ῖ5 αροξίοΙ ἵπ ααθας Ιείαίαν εἰ σαπάσῦ. 
3. Μοποῦ Παοᾶίοθηδες αροβίο]ας αἱ βιοαῦ 5αϊ απάἰοταπί ρταθδοπύία ἶδα, 

χο]ηθαηί οὖ 5ἶπο τείτασία {αοἰαπῦ. 
4. ἩἨοτίαῦαγ αροβίο]ας Παοἱςςηξος αὖ βάο αἰπό Ηγπιϊ οὐ απο Ἰπίεστα οὗ 

γογα οὖ ἆθο Ῥ]ασίϊζα εαπύ {αοαπί, οὖ βαϊαύαθιο {γταίναπα, Ἐκρμοτοντ ΟΑΡιτῦ- 
1Α. ΙΝΟΙΡΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΙΑ ΒΕΑΤΙ ΡΑύΙΙ ΑΡΟΒΤΟΙΙ ΑΡ ΤΙΛΟΡΙΟΕΝΡΕΑΒ. 

ΤΉ 656. οαρίὐπ]αθίοπ8 πιαγ ὍΘ οοππραγαςἆ τι ἢ ἔποδο σἴνεν Ὦγ Ὁν Ἰοξίοο(ῦ 
{γοπ1 66. 1. Εἰ. νΗ, γη Ἡ ΥΕ] {Πογ αγθ ποαγ]γ Ιάεηί]σα]. 

Ῥοβ]άσς ὑπ 686 πἰποίθεη Μ5Σ, οἵ πΠ]σ (1 {πο οχεερίθῖοη οἵ (θη 815) 

εο]]αίοη8 αγο σίνεῃ Ῥε]ουν, 16 ππαγ ο νου τυ 1116 τοσοτά(πς πο ΤῸ] ον, 
α5 οοπζαΙπίης ὑΠ15 ερϊςί]ο, 

Άπιοης ἴ]ιο Τ,απιρθίἩ ΜΒ5 Το (1) πο, 4, ]αχ15ο [Ὁ110, 12ἱ{1 ος 13ίῃ ορηῦ, 
Τιαοἆ. βίαπᾶς Ῥεύπεαεν Οο1. απά 1 ΤΗ6588. (11) πο. 90, 5118}} [Ὁ]10, 130} ΟΥ̓ 
τά οοπῦ. 1αοά. βίαπάς Ῥεύπεσν 00]. δα 1 ΤΗ658. ποαῦ {1016 ος Ἠεαάῖης 
οὗ αηΥ Κῑπά. ΑΡΡΗΓΟΠΙΙΥ ἃ σοοα ἐαχί. (111) πο. 348, 4ΐο, Ι5ί1ι οεπίύ. Ταοά. 
βἰαπάς Ὀούποση Οο]. πᾶ 1 ΤΗ688., πηλού Ἰοαάίῖησ οἷο. (1Υ) πο, 544, νο, 
τοί ορηῦ. Ἰμαοά. βία Ῥούπθον Ὁ]. απά 1 ΤΠ65., πποιῦ Ἠοαάίπς οἶο, 
(π) πο, 1152, 400, 130] ΟΥ̓ 1401 οθηζ. Ἰαοᾷ. οοσαρἰθΒ λα ΒΑΠΙΘ Ροβίὔίοι 8 
{η ὑπο Γοιγ Ῥγοσθά(πς ΜΒ απά Ἠαάβ πο Ἰοπαΐηπσ ος 6ο. ΤῊΘ Βτδί απἀ Ἰαβῦ 



ἘΡΙΡΤΙΕΒ το ΤΗΕ Ο6Ο0ΙΟΒΡΙΑΝΡΑ, 

οὗ ποθ ἔνθ Μ55 ατο οο]αίοά Ὁ. Ὦν ὙΓοβίοοῦε (6 ποπ ϱ. 572 κα.). 1 ἵη- 
βροοίεάἀ {ἶεπα α]]. 

Τη {πὸ ῬΒοά]είαν Πήργανγ αὖ Οχίονᾶ, Ῥε]οπρίης {ο {πο Οαποπῖοί οο]]θοίίοἩ, 
806 (1) Οαποπ. ΒΙΡ]. 82 (566 6αίαῖ. Ρ. 277), Υ6τΥ 51Π18}} 4ΐο, 130] οεηῦ,, οοἩ- 
ἰαϊηῖης ρατίβ οἵ {Πο Ν. Τ, δῦ Ῥαα]ς ΕΡΡ. ατο δὖ {ο οπἆ οἵ {πο το]απιθ, 
{ο]ονίπςσ Αγροο. 1,804. ΙΠὕΘΓΥΕΠΕΒ Ῥεύπεεπ Τὺ. απἆ ἘῬ]ϊ]οπι., Ῥοερ]ππίης 
«Ἐχκρ]]οῖῦ ερἰδίο]α δα ὁἱδαπα. Πποῖρίό δα ]αμά., απά επάίης “ Εχρ] τοῦ ορἰδίο]α 

δα Ἰαπάίοθεηβθι. [ποῖρὶῦ δα ΡΗγ]επιοποπι”. (1) 6αποπ. ΕΙΡ]. 7 (5εο 6αίαί, 
Ρ. 251), 5πια]] 4ΐο, Ῥεριηπίηπς οἳ 140} οεπί., οοπίαϊηῖησ Ἐνν., Αοἴβ, Οα{Η. 
ἘΡΡ., Αρος., Ραμ]. Βρρ. 1Ταοά. 15 αὖ υπο επ. (111) Οαποῃ. ΒΙΡΙ. τό (Οαίαί. 
Ῥ. 256), βπια]] 400, ορπύαϊπίπς {Πο Ν. Τ., το οσοπῦ., ται ΟΥ̓ ὑπ6 παπᾶ 
εδίερµαπί ἆο Ταπία]ά1ς᾽. ἸΤιμαοᾶ. {ο11ου Ὁ]. (ν) 0αποῃ. Β10]. 25 (6αία[. 
Ῥ. 258), ΥΘΙῪ Απια]] 400, πια ]]αῦεᾶ, ϱατΙΨ Ῥατύ οὗ ὑπ6 15] οοπύ. Τί οοπίαϊηΒ 
α Ῥρατί οἵ δῦ Ραα]ς ΕΡρ. (Οορίηπίης ἴῃ ο π]άάἰο οὗ (α].) απᾶ ιο Αγροςα- 
Ιγρβθ. Τιαοά. {ο]1ονβ Ὁ]. ἘῸΓ Ἱπίογππαδίοη τεβροσῦίης {ιθβο Μ55 1 δ 
Ιπάθρίαᾶ {ο ὑπ Βου. ο. Υ ογάβυγουῃ. 

Τὴ ἐπ Ὀ πινοτεΙϐγ Τήβτατγ, Οαπηρτίᾶσο, 1 παγο ορβεγνοας ὑπὸ Ἐρϊςί]ε {ο μα 
Τιαοᾶίοθαης η Όλο {οΠογήης ΜΒ. (1) Π) 4. σ. 52 (866 6αἰα. τ. Ρ. 273), 4ΐο, 

ἀοτρ]ο οοΙαπΠς, 140] οεπύ. Ἰ]μαοά. 15 Ῥείπεθι Οο]. απἁ 1 1688. (1) ο. 
1. 9 (56ο 6αίαί. τι. Ῥ. 10), 49ο, ἀοπαβ]θ οοΙΙΠΙΠΒ, Υ6ΙΥ Απια]] ποαῦ παπᾶ, 1 πῃ 
οοπί6. 16 Ῥε]οπσεά {ο δὲ ΑραπΆἈ. ἸΤμαοᾶ. 15 Ῥεύπεενπ Οο]. απᾶ 1 Τ]165. 
(11) Μπι, 3. 2 (866 6αίαζ. 1Υ. Ρ. 174), [οἱ., Παπ Β]Ρ]ο, ἀοαδ]ο οοἶαπιπς, 13411 
οοηί. ]αοᾶ. 15 Ῥεύποεπ 0ο]. ἃπὰ 1 Τ1688,, θαῦ ἴπο Ἠοαάῖης 15. «Εχρ]οϊς 
ερϊβίοἷα αἆ Οοἱοσθηβας, δὲ πο ἱποῖριὺ δ ΤΠοβα]οσςηβες’, αἴεου γγπίοὮ Τιαοᾶ. 
{ο11οπ8 Ἱπιπιοβϊαῦε]γ. Αὖ ο {ορ οὗ Πο ἸῬασο 18 “Δα ΤιαιάοπθηβοΒ’, 
(1ν) Εθ. 1. τό (8εο «αἰα]. τι. ϱ. 16), 4ΐο, ἀοαβ]ο οοΙαπΙΠΒ, Τα Β]ρ]6, 131} 

ος 1401 οοπ0. ΤῊ οτάσν οὗ 61ο Ν. Έ. 15 Βνγ., Δοΐς, σαί. Βρ)., Ῥαπ]. ἘΡρρ., 
Άροος, Ἠετο Ἰμαοᾶ. 15 Ῥεύπθειπ Η 60. απᾶ Του. ; 1 15 ὑγραύθα κο ο ο]ιεν 
ῬοοΚα, εκοερί ὑπαῦὺ 1 πας πο ρτο]οςπθ, 

Τη {πὸ Οο]]εσο Τάρτατίος αὖ (απιυτιάσα 1 Πὰν αοοἰάσοπία]]γ ποῖοθά {ιο 
{ο]ονίπςσ Μ55. 85. οοπίαϊπίης Πο ερὶ5ί]ο; {ογ 1 Ἠαγο ποῦ απάετίακεη αΠΥ 

βΥβἰοπ]αθίο 8δατοἩ. (1) δὲ Ροΐει”, Ο. 4. 6, [0]., 2 οοαπΙΠβ, 130} οεηῦ., Γαἰῖπ 

Βιμ]6. ΤῊΘ ογάονγ οἵ ο Ν. Τ. ἵδ Επγ., Δοῖ», συ. Ἐρρ., Ρατ] ἘΡρ., ΆΑρος, 
ΤῊ6 ΕΡ β016 {ο πο Ταοάἱόθαπς 18 Ῥεύποσι Ἠεῦ. απἆ Άγροου, (11) ΒΙάπ6Υ Δ. 
5. 11, {Ο]., 2 ϱΟΙαΠΙΠΒ, Παπ Βϊρ]ο, 1301 οεπί. Τ]μο οτάεγ οὗ {πο Ν. Τ. 18 
Ἐνν., Ῥαπ]. Ἐρρ., Αοὐβ, Οα{1, Ἡρρ., Αροο,; απᾶ Τιαοἆ. 18 Ῥείπεει 2 1685. 
απᾶά τ ΤΊ, (111) Ἐππια, 2. 1. 6,]αχσο [οἱ., Παπ Βϊρ]α, οατΙγ 140] «οπηζ. ΤῊΘ 
οτᾷεν οὗ {πο Ν. Ἐ. 15. ἀβοτοπύ {γοπι ιο αεί, Ρεῖπς Ενγ.. Αεἴδ, Οὐδ. ΕΡΡ., 
Ραπ]. Ἐρρ., Δροος,; θαὺ ]αοἆ. 15 ἴῃ ιο ΒαΠ1θ Ροβί6ίοἨ, Ῥείπεεη 2 ΤΗ688. απά 
τ ΤΐΠι, 

Νοΐςσο οὗ ἃ {ον οἴμετ ΜΕΒ, ἵπ πη]]ο]ι ἐπῖς αρῖςεί]ο οοσΆσ5, π]] Ῥο {ουαπᾶ 
ἴῃ Ἠοάγ ἄο Βιδί. Τεσί. ΟΥΙᾳ. Ρ. 664, απᾶ ἵπ Αησαγ Ρ. 145 κα. 

ΤῊ]8 Ἠ5ύ, βΗσ]ιῦ απά ρατίία] ας 16 15, γη] βοῦν {ο ον πο πὶᾶο οἴτοι]α- 
ὕἶοπ οὗ πο Ἰαοῖοθαηι Πρϊςεί]α, Αὖ ἴ]ο Βαπ1θ πιο Τ6 ση] Ἰανο Όεεη οὗ- 
βεγγεά {ιοί 105 ῬοβίΜίοἨ τατίθΒ ΥεΥΥ οοηβἰάεταΡΙγ ἴῃ ἀῑΠεγοπί οοΡί65, 

(Ὁ Τρ πιοβῦ οοΠΙΠΙΟΠ Ῥοβῖθίοπ 15 ἹπιπιθαιαζεΙγ αξίογ Οο]οβδίαη», α5 ο 
ποῖῖσθ ἴῃ Οο]. ἵν. 16 σου βασρο50. ΤΠΙ8 18 108. Ῥ]αςθ ἴῃ {ιο πιοδῦ αποῖθπ! 
Δαὐμου 165, ϱ.5. ια Επ]άα, μα Ὄανα, απᾶ Το]οάο Μας, δα ἴ]ιο Ῥοοῖς οὗ 
ΑΡΙΔΡΙ. 
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254 ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟ0ΟΙΟΡΒΡΙΑΝΒ, 

(1). Αποζισγ ροβί οη 15 αὔθ 2 Τ1688. Βο ]μαιιά. Ταῦ. 8, ΒΙάπ. Δ. 5. 11, 
ἘΠΙΠΙΔΗ. 2. 1. 6: 866 8150 ΜΕΒ ἵπ Ηοᾶγ Β1δ1. Τε. ΟΥῖσ. Ῥ. 664. Τὸ πιαδύ 
νο τεπιοπιῦογοά ἐπαῦ ἴπ {πὸ Τατ ΒΙΌ]65 ιο Ερϊδί]ες {ο ὑπ6 Τηεςςα]οπῖαβ 
φοπιοίίπιας Ῥγοσεᾶο απά 5οπιαβίπαθ8 {91ο {πο Ἠρίβί]ο {ο πο Οο]οββίαης. 
Ἠοαποαρ πε σοὺ {μτερ αγγαπσεπιεηίς ἴῃ ἀῑβετοπί Μ55; (1) 1, 2 Τη688., 0ο. 
]αοἆ.; (2) Οο]., Παοάἀ., 1, 2 ΤΗ658.; (3) Οο]., 1, 2 Τῆε58ς., Τιαοἆ. 

(11) Τῦ οσσατ8 αὖ Ἰομδῦ ἴῃ οηπθ Ἱπδίαπορ Ῥούποσι Τίας απἀἆ ῬΗειποη ; 
Οχοη. Βοάᾶ]. Οαποη. δ2. Μαϊ αἱξο (Λου. Ῥαΐν. Βῖδί, τ. 2. Ῥ. 63) Πιθῃ- 
εοπβ ἃ “ΥΘΙῪ αποϊσοπέ 15), ἴῃ ψ]ΙοἩ 16 εἰαπάς Ῥεύπεεν Τΐα5 ἃπᾶ 1 ζομή; 
Ρα6 Π6 ἆοοβ ποῦ 5αγ Ίου ΤΙΐα5 απά 1 {οὗπ αρροαχ ἴῃ 5ο] οἶο5ο πεϊσΏΏοισ- 

ποοἆ. 
(1) Ασαϊπ Τ6 {ο]ονς Ῥμίσπιοη ἴῃ Επί Μας. Ἠατ]. 3131. Τμϊ8 4180 

πηπβίέ Ἠαγο Όθοι 185 ροβίίοη 1Π {ο Τμαζῖη ΜΒ πΠΙς] Π6 5οτῖθθ οἵ {π6 Οοάος 
Ῥοογποτίαπας Πα Ῥείογο Πίπα: 56ο ΡΟΥΘ Ρ. 280. 

(π) Αποζιιον απᾶά 5οπιθη]ιαῦ ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ροβίδίοη 18. ἴδον Ηοῦτομς; 6.6. 
Ῥπέ. Μαβ. Λάά. τ1,δς2, Αάἀ. 19,546, ες. 1. Ε΄. γι, ΡΙοαπθ 539, Ομ. 
Ὀπιν, Εο. τ. 16, Ῥου. Ο. 4. 6. Ἀεθ 88ο Ηοάτ ].ο. 

(νΏ. Το 15 ἔγεαπεπ{]γ Ῥ]αοεὰ αὖ ἴλμο οπᾶ οἵ ο Νοπ Τοβίαπιεηί, πα 80 
αἰτοῦ ἴπο ΑΡοσα]γρΕο θη ο ΑΡοσαΙΥΡ5θ 6οπΠ165 Ἰαδέ, 6. 5. Παχ]. 2533. 
Βοπιοθίπιος {ο Ῥαπ]ΐπο Ερ]βί]ος {ο]]ονγ ἔμο ΑΡοσαΙγσ/Εε, 5ο ἐπαὺ Τμαοά. οοσΓβ 

αὖ {π6 οπᾶ αὖ οποο οὗ {π0 Ῥαπ]πο Ἡρίδίες5 απά οὗ {86 Ν. Τὶ; 9.5. Ῥοα. 

Οαποή. Τιαί. 7. 
Οὔιου οχοορθίοπα] ροβι θη, 6. δ΄. α[ίος (δα δ η8 ος ἰδοῦ 3 ἆοἨπ, 4γ9 

{οππᾶ 1Π Υογβίοη5 ἃπα Ῥπϊπίοά ὑθχίβ (560 ΑΠΣΕΥ Ρ. 143); Ὀαὺ πο ααὐμοτίῦγ 

οἱ Γιαάπ Μ85 15 αποἰεά [ου {Πεη]. 

Π]ιο Οοσυ Ε]άεηκίς, Ὀεδιάος Ῥοΐπσ ἴπο οἰάθβε ΜΒ, 18. αἱβο Ὦγ {αγ ἴλο 
τηοςέ ἐγιςπνοτίμγ. [ἢ 8ΒΟΠ1Θ ΙΠβίαΠοθΒ Ιπᾷεεᾶ ἃ πο τοαάίης π]αΥ ὈΘ6 Ῥ/6- 
βογγοά ἴῃ Ἰαΐίογ Μ55, π]θγο 1έ ας ἃ ἴαϊβθ οπ6; αῦ βοὴ 03568 816 40. 

Π]ο ἰοχί Ἡοπογος ΜΒ αἰγεαάγ οοτταρύ 1π 5ετετα] Ῥ]ασθΒ αὖ ὑλῖς πιο; 
απά πο ατα Βίοης ἴῃ {Πο Ἰαΐ6γ Μ55 αγο πιοδύ ἔγθα θη] αἰζοπιρίβ οἵ {μο 
βαρος {ο τοπάον 16 Ιπίε]]Ισιρ]ο Ὦγ αἰεεγταίοη ος απιρΙΠοαθίο”, ΟΕ 
{ον Ἰπβίαποο 18 {ο οπδο γη {ο ππα]αθεά γϑϑαϊηρ' ΄αποά δῦ (του. 13), 
πνηίο] ἵδ απηρ]ἰβθᾶ, ΟΥ̓́Θ α8 ΘΑ 45 ἴπο Ῥοο]ς οἵ ΑγπιασΗ, Ιπίο “ αποά- 
οππαπθ ορπηιπα ο56”, ἐποιισί (λογο ὁπ Ῥο {016 ἀοπθὺ ἐμαί ὑπ εκργεβδίοπ 
ΥΟΡΥΘΒΟΠΙ5 τὸ λοιπόν οἵ ΡΙΙΙ. 1. 2, απᾶ {110 παϊβείης γγοτὰ ὑΠεγε[οτο 15 6 το]ῖ- 
απ Τ1ο στοαίοςῦ οοπύγαβὺ {ο Εἰ 15 ργοροηίοᾶ Ὦγ 50} ΜΒΒ ἃ8 ΙΧ, ποτο 
Όιο ορί5ἰ]ο Ίαν ποῦ οπΙγ Όεον β]]οὰ οπῦ {ο ἔἶπο απιρ]οδῦ ῬΓορογίΙοῦΒ, Ὀαῦ 180 
βαρρ]ίοᾶ πι ἃ οοπηρ]οίο βοὺ οἵ οαρίἑα]αβίονς Ἰκο ὑπ Οαποπίσα] ΏοοΚα. 
Τμους] {οΥ 5 1οάβοπ ἴ]θβο «πο Μ55 Ἠαγο πο βγθαῦ Υα]πθ, γεῦ 6]ογ αγο 
ἱπίογοβίίης α5 Ῥοῖπς απποης ἴλο οἰάθδὺ πἨ]ο]ι σἶνο ο αππρ]βεά {οσῦ, απά 1 
Ἰαγο ἐλογοίοτο δ θα ἃ οο]]αέίοιπ οἵ ἔποπι. Όπ ο οί]ογ Παπά 8οπΠ16 ΤῸ} 
Ἰαΐου Μμ58, οβροοία]]γ Τμ, Ργ6βοχΥθ ἃ Υ6ΣΥ αποϊοηῦ {οχί, ΥΙΟΗ ΟἸΟΒΘΙΥ τοβοπι- 
ὈΠ65 ὑμαὺ οἵ 1 

1 ΠῊ6 δρὶβίϊθ Ίαδ Ὅθθη οτῖοα]]γ Τη {ο αρραχαίτΒ οὗ γϑυΐουιβ γα ΠΡΈ, 
οαϊοα Ὦγ Απσετ Πιαοαϊοοπογ δυο Ῥ.155 ὙΙΟΙ 15 βαθ]οϊηθα ἴο {πο ορίςί]ο, 1 
54. απᾶ ὙΓαβίοοίέ ζαποπ ΑΡΡ. Ἡ. Ῥ. 574. ἍΊἨανοθ ποὺ αἰθεπιρίεᾶ {ο αἶτο βποἩ τηῖ- 
Τ Ίατο αἰτεπᾶγ εκρτεβδεᾶ τὴν ορΗραοπ5  ππίθ ἀἰῆετεποςθς οὗ ΕΡΘΙΗἨς 88 ϱαπᾶ αα, 
{ο Ῥοΐῃ πθβο πίθεις {οι {λμεῖτ οο]]8- ΟΥ̓ ο απᾶ ὁ (Γιαοᾶϊἱσία, Γιαοαϊίϊα), που 18 
{ἴοπς οὗ ΜΒ, {ο ραποἰπαξίοπ οὗ ὑπ μ85 ποίαᾶ, 



ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΟΡΒΡΙΑΝΡ. 255 

ΑΡ ΤΑΟΡΙΟΕΒΝΡΕΡ, 

Ῥλαυτσβ Αροβίο]αβ ποη ἃ Ὁ Ποπιπίθαβ ποιο Ῥος Ἠοππίπεπη 5641 Ῥου Τοπέ οΕ{]ιο 
Τ]ιορατα Ομτ]κέαπι, {ταέτίρας ααἱ από Τιαοβϊοίαο, 3 γαδία νοῬῖς οὐ ρὰχ Ρο η9. 
τ Ὀοο Ραΐτο οὖ Ώοπ]ῖπο μεσα ΟΠτῖςίο, 

ἑσταίαδ ασο ΟΠγὶδίο Ῥες ΟΠΗΏΘΙΗ ΟΓΑΙΟΠΕΠΙ ΤηΘΑΠΙ, ααοᾶά Ῥοεγπ]α- 
ηΘΠΏύε5 οβζῖβ ἴῃ 60 οὐ Ῥεγβδενεταπίας ἵπ οραιίρας αἶπβ, Ῥγοπ]ίβδαπ ϱχ- 

Ροσίαηίος η ἀῑεπι Ιαά1οΠ. "Ἀεααο ἀεεεθιαπό νο απογαπάαπι γαπ1]ο- 

ααῖα ἹηβιπιπαηΙαπῃ, αὖ νο ανετίαπύ α νετιθαίο εγαησεμΙ ααοά α πιο 

Ῥταεάϊσαύατ. 5 Τὰ παπο {αοὶεῦ Ώειτιβ τοῦ απ από εκ το δα Ῥγοίδοξαπη 

νοτ](αδῖβ οναπσε]1 ἀεσετνιεπύες οὐ {αοϊοπίος Ῥοπϊσηϊζαῦοπι ορογαπα ατιδθ 

βα]αζ15 γιίας αεὔεγηαο. 

“ ἘΛ παπο Ραίαπη δια υΙποα]α 1ης, 4παο ραδιο 1π ΟἨτ]ςίο; ααἴρας 

Ίπο. δα ]αοᾷἱσρηςεΒ Εἰ; ΤηοΙρῖῦ ερὶςίο]Β (αερῖδίο]α Κ) δᾶ ]αοᾷΙοθηξθβ (1απᾶἱοςη- 
565 ΚΡ,Β) ΚΡΒΡΤΕΙΡΟΕΟΟΒΗΟΡΥ:; Ερίβίο]α δὰ Ἰαοάίσθηβες Μ (ἰ ε]ή Ἰεαᾶΐπα ὃ 
ποὶ ἄιε ἰο ἴ]ιο οαϊίογ); Ἱποῖριῦ ερἰβίοἰα Ῥαπ]1 δὰ Ιαοᾷίσθηβες ΟΗ; ; Γποῖρϊῖε ερἰβίο]α, 
Ῥοαδ ραπ] δᾶ Ιαοᾷίορηδορ Χ ; Ἱποῖιριῦ αερἰδίοἷα δὰ Ιαπᾷίοθηβθβ βεά Ἠϊταπίπηαβ 

6411 περαύῦ 6556 ρα] α : πο ποαάίη ἔπι ΤηΤιοΠ9. 
ΒΡοβίο]αξ] οπι. ΚΤΜ. ἨΠοπιπίραβ] ἨΠοπιίπο . Ἱπθβαπι ομτιβίαπα] οἩτίδίαπη 

Ίῃθβαπι Τ. οἈτίβίαπα] αἀᾶ. “ οὐ ἄεατα ραΐτοπι οπιπϊροίεπίεπα απ βαβοϊθανίξ θἼΠὰ 

8 τηοτίπΙς) ΕΣ. ᾖ{Γαἰτίρας αἱ ϱαπ{] Η1Β απ ϱαπί {ταίτίραβ ἃ. ΖΕῸΥ {ταϊτῖραβ 

Β Ἰιας {Τ8ί6Β, ἸΙαοᾶϊοῖαε] Ιαπάοσϊῖαφ Τ; Ιαάοῖσίθο Τι; Ἱαπᾶαοῖαρο Α: Ἰαμάϊοῖαο ΚΗ; 

Ἰ8οᾷ1οεαο Β. 
2. Ῥαΐτε] οὖ ραΐτο ποβίτο Τι; ραΐΤθ πηοδίτο ἨιΗΩΡΦΜ; ποβίτο Α. ἄἆοπαϊπο] 

αἆᾶ. ποβίτο ῬΡ. Β6Τ,,. 
3. οἨἩτῖδἰο] ἄεο πιεο ΏΡ!Ῥοβ.ΟΤι; ἆθο πἹεο οὖ οἨτῖδίο ἵπερα ὮΧ. οτα{1ο- 

Ώθπῃ ΟΤΙἨΏΘΤΗ] Ἠοίιπαπῃ ΠΟΥ ΟΠ ΘΙ Κ. ΤΠΘΔΤΗ] ΠΠΘΙΠΟΤΙΑΤΩ Μ.  ΤῬθγπιβηπθηίεβ 

6515] ορΏῖς ροτπιαπεηίες ΑΠ. ἴῃ ορετίραςβ εἴαβ] ἵπ ορετῖραβ Ῥοπί5 Ἡ.Η,5 ; 
οπι. ΚΡΡΤΕΡΙΡΟΡΑΟΜ. ῬτοπαΙββΠπη οκρεοίαπ{θς] Ρτοπαῖββατη ερεοίαπί{θος Τὶ; οὗ 
Ῥτοπαίββπτη οχροσίαπ{θβ Μ; Ῥτοπββίοπ6επ αχρεσίαπίθρ Ὑ: βρεγαπίθβ ΡτοΠΙβΕῖο- 

ΏθΊΠῃ ΔΑ; βρεταπίθς Ρτοπηίββαπι ΠΧ. ἀϊοπι] ἀῑο ΒΤΡΕΙΡΙάΟΒΗΙΗΙΡΠΙΙΥΜΣ: 

ἀϊαε Κ, 11ο] Ιπᾶἰοβθῖοπίς ἄΒΣ. 

4. Ὥεααπε] αἄά. επῖτι Ὦ. ἀθβμπαπ{] ἀἰσαίααπί Α; ἀερεαιααπί Ἡι; 
ἀαδιίααί Μ, ΒΏροο.; ἀεδθαῖς ΚΡΤΕΡΙΡ.ΟΜ: αἰβυ αι Β; ἀαδαίαί Ρ,. ταπΙ]ο- 

418] ταπΠοαπεπήα ΚΡΡΤΡΙΡ.,ΡΙαΟΥΜ; ναπε]οᾳποηθία, Ῥρθο.  Ἱπβιππαπήατη] 

ἸηβΙπααημίαπα 8ο ΟΜ ; Ἰπβαπ]επίατα Ἠ]9. τί] ἨΠαί Κ:; εεᾶ υὖ ΒΑΤ: 5εᾶᾷ Ῥοίο 
ηθ Ὦ; βοάποίοτεπι πο Χ. απεταπ{] Ῥρεο.; οτοτίαπί ΕΚΤΜΤΙ; εποτεπί Β. 
ογαηρεΠῖ] αεταησαε] Α (απ 5ο Ὀεῖοιο). α] 8 Κ. 

5. οὐ Ὠππο...ΤΕΤΙ8{15 οταησεΠ1] οὖι, Τι. {ασε ἄεας] ἄεας [αοιοῦ Λα. 

αἱ] μαῦ Καὶ; αἆᾶ. εἰπῖ ᾱ. 411] απο (αἰίεγεᾷ /γοπι απ) Ῥαῳ ἢ (ος Ῥ, Ἠ). πε] 

αἀᾶ. ρετνοπίαπί ΚΤΜ; αἄᾶ. ρτοβοίαηί Υ. δια Ῥτοί[εοίαπα] Πππρογ[εοίαπη ἃ: δα 

Ῥουζοούστη Ὦ; ἴῃ Ῥτοίθούαπα α. τετ]αξΙβ θυϑηρ6111] θυδηρ6111 γουϊυα 5 Ὑ. ἆς- 
βετνιοπίεβ] αἀᾶ. βΙπῦ Ῥο" "Ρε Ἢ, Η,5. ΤΟΥ ἀθβετνιεπίο ΒΧ Ίιαυε 46] βετν]εηίθ». 
οὖ {αοϊοπ{θβ] τερεαίιεᾶ ἵπ Τι. ορετιπ1] Ἠοροεταπ Κι: 6οταπι ΏΣ; ορείατα Τὶ; 
οροτα 19... απαε] οπι. Μ; ααᾶ. από ΑΡο" "ἄΟΒΗΙΗΘΥΧ. ΤῈ ἐς ὑπιροδεϊὈίε {ο 
8α1/ ἴπι πιατῇ/ α8ε5 τυ]ιεί]ιεγ α δοτίὂε ἴπιίοπιᾶεεα οΡεταπα απ ΟΥ̓ ΟΡΕΥΙΠΙΠΠΕΘ, «Ιαπ]ιό 

Λτίπί5 οροχαπιαπθ ἴηι, ἘΝ, 5815] αἄᾶ. Τι. σϊίκε] οπι. Κ. 
6. παπο] ΠΟΞΠΟΠ Το. Ῥα]απα εαπ{] βαπύῦ Ῥα]απι α ; βαπῦ (οπι. Ρ8Ιαπ]) Δ. 
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Τεσίοξ ἴ1ο Ἰδθίου οὖ σαιιάεο. 7 Εὖ Ποὺ π]Βῖ εδ δὰ 5α]αίεπι ρετρείααπι; απο 
ερί5ι1ο, 1ρβαπι {αοὔαπη οταβΙοπΙῬιβ τονίς οὖ αἀπιϊπϊκίταπίο Βρϊτίζα βαποῦο, 

Εἶνο ρε νΙίαπι βἶνο Ῥεν ΠΠΟΣίεΠ, ἥ Εκὺ οηῖπι ταϊῃϊ γῖτετο ἵπ ΟἨτὶςζο 
εὔ πιοτῖ σαπάατη. Ὁ ἘΠΓ 1ἆ ἵρεαπι ἴῃ νοῦῖς {αοῖεῦ παϊςετίοοτά]α 58, αὖ 

εαπάεπι ἀπ]εοίίοποεπι μα θα δ οὖ 5165 απ]απίτηθς, 
1’ Έπρο, ἀῑ]εοαρειπαῖ, αὖ απϊδῖς Ῥταεδεηδ]α π]εῖ, ἰδ τεθϊποίθ οὖ {αοῖθο 

ἴπ Ώππογο Τεἱ, οὖ εγΙὸ γορίς δα ἴῃ αείετΏαπι: Επ επῖπι Ώεας αἱ 
ορογαίιγ ἴῃ νο». ἢ Ε {ιοῖθο αἶπο τοἰταοία ᾳπαθοππιαπθ ἔμ οἱ 15, 

15 Ἐπ᾿ απο εδ [τεβαπαατη], ἀ]εοδβεῖπη, σααάεἴο ἵπ ΟἨβίο; οὐ ργαε- 
οανείθ ΒΟΥ 105 ἴῃ Ίπογο,.  Όπιηες βιηὐ ρεθ]ῆοπες νερίταρῬ Ρραίαπι αραά 

Ώοααπι ; οὖ εδιοῦε Εγπηϊ ἴῃ 5εηδα Οκ, ἢ Εῤ απ Ιπίεστα οὖ γοτα οὖ 

ΟἨτ]είο] αἆᾶ. Τπεβα (1658) ΤΕΙΡ.ΡΙΟΥΣ. ααἴοαςδ] ἵη ααπἶρας ΕΤΕΜΡ,. 
οὐ] αὐ Ο. 

7. ΤΑΪΠΏ]] παῖομῖ Ἡ, 5 (απᾶ 80 Ὀεῖοιο); επῖπα (Γον ταὶ ΗΪ) ΜΙ. ζαοΐατη] Πείαπα 

ΚΤΙ,Μ; ἰδοΐαπμῃ εξὺ 9 "ΗΒ. οταΜΙοπίρα5] ορεταΜοπίρας Ῥ. µτεβίτί5] πλεῖς 
ὮΡι. 86] εί ΚΤΜ: οπι. ἄΏΤΗΣ. «αἀπιήπϊθίταηίθ ερἰτία βαποίσ] αἄπιπῖβ- 
ἰταηπίοπι (ο δα ππϊείταπίοτι) ερϊτιίατα βαποίατι ἘΕΡΤΤΙΗ: απιπήπ]ςίταηίο 

βρύσι βαποίαπι ΟΡ, Ρο" (δι έλεγα 8 απ εταδιτε ἵπ Ῥι). ΕῸΥ εἀπαϊπ]θἰσαπίθ 
ΙΧ Ίαυε Επαπηϊηϊθίταηίθ; απιᾶ ΚΟΥ βρϊχϊα βαποῖο Αἱ ἐγαπδροξθεβ απ τεαᾶς Β4ΠΟἴΟ 
Βρ σία. ῬΘΥΙ͂ ΤΟΥ [611] ταοτύετα (οπι. ρε) Ηι. 

8. παΠῖ] οπι. Μ. γινετε] τῖγετο σίία ΤΤΕΙΡΟΡΙΟΥΗΙΗ.5: τετο τῖία 
ΤΕΤΙΏΜΣ:; τετα τ]ία Ὦ; τετο (αἰἰεγεᾶ ἴπίο Υῖνετο Ρτίπια πιαπι) γιία τω. ϱαπά σπα] 

Ίαοτατα οὖ σαπάἵππι Α ; ραπάίαπι αὖ Ίποταπι Ἡ,Ρο ἢ; σαπᾶΐαπα τε] Ἱποτατα Η/ 8. 
9. οἰ] απ Υ. [14 ἵρεαπα] ἴῃ ἴρβαπι ΕΒΤ,ς; ἴῃ Ιάΐραατα ΓΩΥ͂ ; ἵρεαπι ΤΡ/αΜ; 

1ρ806 ΑΗΙΗΡΗΣ. ἴῃ τοβῖδ] τορίς Ῥο; ἴῃ πορῖς Ἡ». πϊςογιοοτᾶῖα 588] 
πλϊβργ]οοτάατα παπα ἘΒΡΑΡΙΡΕΟΡΙΟΗΙΗΟΒΡΥΤΙ ΤΙΣ (διιὲ ωτίείεπι παϊβογίοοτᾶ1, 
Βα8 {πι εευεταῖ σα58). τπτ] Βα Κ. εί] οπι. Τη; αἲ Υ. ππΙαπΙπηες] απαηῖ- 
τη68 ΒΡΤΕΙΡΟΡΑΑΟΗΙΒΤΙΙΤΗΥΜΡΣ; Ἠππαπίπιθς Κὶ, 

1Ο. 6160] ερο Ἡ». αὖ Ἠαί Κι; οὐ Το. Ῥτβθξοη{ϊα πιο] Ῥυϑοϑθη ίδτη οἱ 
ΤΕ: Ρταθξοη{ίατη πιοί ΚΤ' ; ργδθβθηύίδτη 33: ἴῃ ργβεβεη{ία πιθὶ Ῥ. ̓ ἶ ; ῬΙΒΘΡΒΕΠ- 
ἐδ ταὶ Μ; ῬγοβεποΙαπη οἰ 5 Τι; Ῥταθδεπίίαπι ἀθί ἃ ; Ῥτεξεπ[ίαπη ἀοπιϊπϊ (4 1) 
Ῥ ο Ἡ μις, 114] οπι. ΚΡ. ΡΟ "ΕΑΟΣ. τϑυϊηθίθ] τεποτο Α. 1η] οππα 
ΤΙΝ; οπι. Β. {ποτθ] πποτθπῃ ΑΒ. ἀαί] ἀοπαϊπί ΗΕ. τιζα] Ῥας οὐ νῖία 
ὮΣ. ἴῃ βθἴθγηπα] ἴῃ αοίθτπο ἃ ; η βοίετπα αὖ; αείοτηα (εἴετπα) 433ΡΙΗ. 

ΙΙ. ΘΠΙΠΙ] οπι. Β. οροταίυτ] Ποροταίατ Κ. τοβ8] τουί5 ΚάΔΤΗΙΗΡΗΒ 
ΝΕ (ος Ἑ ΡΕ ΜΣ, 

12. ταταοῖα] τοἰταοίαία ΈΡ.ΒΤΙ; τεἰτασίαοπθ ΑΑΥ; ἰτασοία Τ; τοαία ἨιΕΒ. 
Τὰ Ῥ, ἡ αὖ Ῥεοσα!ο 18 αἀᾶεᾶ; πι Ἡ. ὑ Ῥεοσαίο. ᾳπ8θοππ]απε] αποάσπππαπο ΤΜ. 

13. αποᾶ οδύ τε]απαπι] ᾳποᾷ οὐ ΕΚΡΤΡΕΙΕ/ "Ρα ἨΠΟΤΙΤΩΜΣ: ααοᾷ οβῦ 
ορβίπιαπι Ἠ/ἨΠ.ΘΥ; αποάσοαπᾳιθ ορίπιπτα οϑὺ ἃ; αποάσεαπαπθ ο5ί ουίπωαπι 
Ρ, ἢ; αποᾶ Ῥοπαπῃ θ86 Ῥο"Ἡ: 568 ἢ. 20ο. ἀ]θοδϊβειπιϊ] ἀοοθϊβαίπια Ῥ. ολτίρίο] 

ἀοπιῖπο ὮΏΡιΡοξιΟΣ. βοτάἰἀοβ] αἀᾶ. ΟΠΙΠ6ΕΒ Ῥ,  ΗιΠφ9; αἆά. ΠοπαῖπεΒ Α. 
π] πὖ Τι. 1ποτο] Ἱποταπα ὮΧ. 

14. ΟΠΙΠΘΞ] ἵπ οπιπίραβ αἰ; ἩοπιίπθΒ (αἰίασ]ιοᾷ ἰο ἐιε ργεσεᾶϊῖπα 8επίεπσε) 
ΚΤΜ. Ῥείϊοπος5] Ῥεΐίοπ6ς Τ. βἰπ{] οπιτἑἰοᾷ Ἰιογο απιᾷ Ῥίασεᾶ α[ίοτ Ῥαϊᾶτα 

ἘΠ, αριᾶ] αραιό Εἰ; απἱο Αα. ἀειπα] ἀοπίπαπα ἃ. θξίοίε] βίοίθ Τ. 

Εγποῖ ἵη 56 η51 ΟὨΤ 501] 6οηδα Ετπιϊ ἵη οἨτίδίο Ίπθεβα Ἡ. 
15. 4088] αάᾶ. βαπῦ Ἡ. Ππλοστα] Ἰπβρτα ἃ. τετα] αἀᾶ. απί ΏΡιῬοξα 
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Ραάῖσα οὖ Ἱαδία οὐ απιαδ]]α, {αοῖῦθ. | ἘΠῚ ᾳααθ απάϊςς οὖ αοοθρῖςεῖς ἴῃ Τοσί οἱ 61ιθ 

οογάο ταυιπείε; οὖ ετῖῦ γοβῖ5 Ραχ. ους 

18 α]α{ατιῦ νος 5αποῖῖ, 
19 αταδία Γοπαπί Τηθδα οππι βρϊγῖύα γοςίτο. 

ἘΞ0 τὰ {αοῖζο 1691 Οοἱοβδεηδίρας οὐ Οοἱοβοηβίαπι νοβ!β, 
ΟΥΣ. Ῥαάϊσα οὐ ἱπδία] Ιαβΐα οὖ ρπᾶῖσοα 19. Ἰαξία] αξία οὖ οπδία ΔΑΥ; 

οαδία οὗ Ἱπδία Εν" "ἨιΗο8. απηαβίΠα] αἄᾶ. βΒατιὺ ΚΤΗΙΗΞΜ; ααά, εν βαποία 
ἨΣ. 

τό. εἰ] οτι. Κὶ, βπᾶΙς15] αἄᾶ. οὐ νἱ α15015 Τιο. ΒΟΟΘΡΙΒ.15] αοοϊρΙςΗς Α. 
ραχ] αἆᾶ. στον. τῇ, βα]πίαϊο ΟΠ1Π6ΘΡ ἔγαίγθβ (Βαποίος Γογ Εχβΐτες Υ) ἵπ οβοπ]ο 

βαποίο ΑΡ," "ΗΙΗΟΘΒΥΣ. 
18. βαποῦῖ] οΠΙΠΘΒ βαποᾶ ΔΑΤΗΙΡΥΣ:; βαποῦ ΟΠΙΠ65 Ἡς; αἆᾶ. ἵπ οἩπῖβίο 

ἵηεεα ΗΣ. 
το. ἀοπῖπί 1Π65.] ἀοπαῖπί ποβίτί Ίπθρα (1658) οτί ΚΡΤΑΡΙΡΙΕΙάΟΗΙΗ:9 

ΥΜΗΣ. 
20. οἰ] αἄᾶ. Ώαπο ἨιΠ.βΡο”Ἡ. 1ερῖ] αἄᾶ. ερὶδίοῖαπι ΤΡ. 3". οοΙοξεΠ- 

βἶρας εἴ] οπι. ΕΚΤΡΕΡΙΡΟ ΡΑΟΥΤΙΤιο. οοἱοβεπβίαπα] αἄᾶ. ερἰδίοΙαπ Τω. ΊΤ]ιο 
τοογᾶξ οοἱοβθηδίαβ, οοἱοβθηβίατα, ατα οοπιπιοπ{η! αυγἰἑίετι τοι α δἴπηϊθ 5, πιογε 

εδρεοίαἰἴψ ἔπι ἐ]ιε οἰδεεὲ 8155. [Τὰ ἐ]ιο Γοτπι 18 οἹιο]οδεπδίαπι, ἔπ Κὶ οοἱοβδεηβῖαπι. 

ΤῊ Ἰαεὲ εεπίεποε οὐ Ι8εῖῖθ οἷο. ἐ8 οπιἰἰτγεῖι οπιέέεᾶ ἴῃ Μ. Ίπ ἘΧ ἐέ ἐβ εα- 
γαπᾶεᾶ ἰπίο οὐ {ποῖίθ ]εσί οοἱοδεηδίρας Ἠαπο ορὶδίο]ατα οὐ οοἱοβοηβίπτη (οοΙο56Π- 
ρίῖραβ Ὦ) τος ]ερῖίο. ἄεαβ απίεπι οὗ Ῥαΐος ἀοπιϊπί ποβίτϊ Ίῃοδα ομἩτῖςϐ οπδίοᾶϊαῦ 

ΥοΒ Ἱπιπιαοπ]α{ος 1π ομτῖςδίο ἴεβα οπῖ οξύ Ώοποτ οὖ ρ]ογί8θ 1π εεοπ]α 5οοπ]οταπι, 
ΒΊΘΗ. 

διὐδογίρίίοηπ. Ἐκρηοϊν Β,Ρ.Πι; Ἐσρ. δᾶ Ιαοᾷἵσεηςδος Εἰ; Ἐκρ]οί ερὶβίο]α 
δ ΙαοᾷἴοθηςθΒ (ἸαπάἱοεΏΡβΘΒ Β) ΡΡΙαΟΠΙ)ΡΗΥΣ: Επαβ Τ, Τήνο {6 πὸ ειὐδογίρ- 
{οχι ἔπι ΑΤΙΙΤΙΑ, απ ποπε ἶς σίυεπι [οΥ Μ. 

Το [ο]]οπ]πς ποίθβ απο αἆάθά ΤΟΥ ὑπο βῆ οἵ εἰιοϊάαδίπσ 9Π9 ΟΥ ἔππο Νοίθβ οἩ 
Ῥοϊπίς οἵ ἀϊ[ιοα]ύγ ἴῃ ὑπ6 {εσύ ος Ἱπίοτρτείαίοηῦ οἵ ιο ερ]εί]α. [88 ερῖδ- 

4 Νεααε] ΤΙ 18 [86 Ῥαεβασο ποία ἴῃ χο οροιζη ὃ 5ο Ῥα]ϊκηοά ὮΥ 110: 
Μαϊ Λου. Ραΐγ. Βιδί. τ. 2. ϱ. 62 8α.; “ Το δα ΤιδΔοαίοθ 868 ; ΝΘααθ ἀαδζιιαῦ 
νος απογαπάαπα γαπε]οφπεπίία (516) Ἱηδιηπαπ ατα, παὖ γος αγοτίαπέ ἃ γογῖαθο 
εγαησε]ῖ ααοά ἃ 1ης Ργαθαἱσαίατ’. Ίο Οὐρὶ ΡοββῖρΙγ {ο αἀορί {ο γοαάἵης 
ἑἀαεβμίπαῦ.. γαπ]οααεπῖα” οὗ {Π|8 απᾶά οὔμοι οἷά ΜΕ ἴῃ Ῥγε[εγοηος {ο ἴ]ιο 
« ἀοβυϊπαπῦ.. ναπ]]οαπία”) οὗ Ε. /γαπήοφαίαπι” ΠοπεγοΥ 18 {μο τεπᾶσοτίπσ οὗ 
µαταιολογία τ Τϊπη. 1. 6, απᾶ 15 5αρροτίεἆ ὮΥ Βπο] απα]οσίθς ἃ8Β Ιπαπί]οφπῖπηι, 
πιαΠ]οα παπι, πη] Ὁ] Ο τι πη}, εὐα] οφ αἱ πη, οἵς,; 8εο ἨΠασοαπ ΦΥ αο)ζ. Πγογίον. 
σι Ἰωϊφαία Ῥ. 74, Ὦοεηβοῖ δαν Λειο Τεραπιοπί Τεγέα Ὁ. 71ο. 

ἀαξϊσπαπ{] Ῥγορογ]γ ΄ἔοαυο ἴχι ἐ]ια ζιο]ι) απὰ 50 ΄ ολεαί’, 'θεφι1[ο”, 6.5. 
Οἴο. Ώγο ᾖέοδο. 4πιι 4ο “ἱπααχῖῦ, ἀθοσρίέ, ἀοβυϊθαϊῦ, Δάν θυ Βα 115 ὑγδ 110, ΟΠ. ΠΗ 
{γαιᾶς οὐ Ῥεγβάῖα {ε[ε]Π{» Τὴ Ηεῦ. ἰχ. 26 εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας 18 ἴΓΠΒ- 
Ἰαϊοα “δα ἀεδ αθ!οπθηι ρϑοοαῦ. ΤῊΘ οτἰσίπα] Ἠθγο Π]αΥ Ἠαγθ Ώθεη ἐξαπα- 
τήσωσιν ΟΥ̓ ἀθετήσωσιν. ᾿Ἰπβϑ᾽ ππϑη 1} [πὶ Ἰαῦο Τιαῦίη 0Π18 πγογά ΠιθαΠΒ 

66] πιογς θἶναπ ΄{ο οοπηπηιπ]σα{θ”, {ο Ιποπ]οα{θ”, {ο {εαο]”: 866 {1ο τε[ϱγ- 

εποςθΒ ἴῃ Ώοσπβο] /ίαΐα τι. γφαία Ῥ. 387, Ἡσιππιαπη-Ηθβδο {7απᾶιοσίσοχι 
468 γὔπιῖδολιοπι {νεε[ί8 8. ν., Ώπσαπσθ (ἰοδραγίιπα 85. Υ. ο ἴοο “ ἰπβί πυιδύου 
Ῥετήν]]. αὐ αἱ. 11. 1, «Ιπβϊηιασὶς” Αισιβί, Εγ. 11ο (Π. Ῥ. 317). [π Λο 

ΧΥΪΙ. 3 1 15 6 τοπάθτῖης οἵ παρατιθέμενος. 
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Νοίεβ οη 
{μο ερῖδ- 
19. 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ Ο0ΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

5 αὖ απ βαπὺ οἵο.] ΤῊΘ ραξξασο, α5 1ὖ εἰαπᾶς, 15. οὐγίοπδΙγ οοιταρί; απᾶ 
ἃ οοπιρατίδοη ΜΠ ῬΠΙ]. 1. 12 τὰ κατ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγ- 
γελίου ἐλήλυθεν 866Π18 {ο τοτεα] {πο παίατο οἱ {π6 οοτγαρᾶοῃ. (1) Έογ 
έαᾳπΙ νο βποι]ά ῬτοβραβΙγ τοπά ’ᾳπαθ’, πο Ἱπάςοά 15 {οαπᾶ ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
Ἰαΐο Μ5Β οὗ πο αιθμοτῖ(γ. (2) Τπετο 18 ἃ Ίασιπα ΒΟΠΙΕΠΊΕΤΘ ἵπ {πε 56η- 
{εηςο, ΡΓΟΡαΡΙΥ ἴδον ’΄ εταπςαἰΠ’. 'ΤῊΘ οτἰσῖπα] {Πιεγείοτο σου] ταπ ἴῃ {18 
{ογπι “αὖ ᾳπαθ βαηῦ ες πιθ δα Ῥτοίθοίαπι τετία(ῖς [εγεπίαπ{]...ἀεδοινιεπίθς 
είο., [Π6 ρατ{ῖοῖρ]ες Ῥε]οπσῖης {ο ἃ βεραταίθ 5επίειςσθ οὗ πηῖο]ι ιο Ὀεσ]ππίηπς 
15 ]ο50. ΤΠε εαρρ]επιεπίς ΄ρογνεπῖαπί’, ' Ργοβοίαπθ’, Γοαπᾶ ἴῃ Β0Π16 Μ55 σἶνο 

{116 τῖσ]ύ 5εηςθ, {μοισῃ Ρο6γΠαρς {αγ ατο οοπ]δοίατα]. Τμε Ὑπ]σαίο οἵ ΕΠΙ]. 
Ἱ. 12 15 ΄ᾳπαθ οἴτοα πιο βαηὖ Π18915 Δα ρτγοίεούαπη γεπεγαπῦ ουϑηρ 6 }11᾿, Τη ἴ]ιο 
Ἰαέίονγ Ῥατῦ οὗ ελα Υεγβο 16 185 Ιπιροκαῖθ]θ 1Π ΠΙΑΠΥ 63565 ο 58. ππείμετ ἃ 
ΜΒ Ἱπίαπάβ ΄ οΡογΙπι αᾳπαθ) ΟΥ ΄ορεγαπιααθ’; Ὀαὺ {ιο ΓΟΥΠΙ6Υ 18 ῬγοβαΡΙγ 
οοττοεί, α8 τερτγεδεηθἶηπσ ἔργων τῶν τῆς σωτηρίας: π]εβΒ Ιπάθεεᾶ {Π15 56}- 
{οπος 8180 15 οοτταρῦ ΟΥ̓ πα 1 64. 

7 αἁπηπ]δίταπίο εἶο.] Οοπδιάετίπς {ιο αἰνουβιὺν οὗ τοαάῖηπσς Ἰθγο, πο 
ΏΙΑΥ ΡΕΥΊΙΑΡΕ Υεπίτιγε οἨ {Π6 επιεπάαίοη αάπηπϊδίταῖοπο ερϊτῖθας5 βαποῦ!”, 
38 {5 ἨΙΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΤοδεπΙΡΙΕ5 ο Ῥαδδασο οἩ ΠΙΟ] οἷν ἑεχί 15 {ουπάςᾶ, 

ῬΠΙ]. Ἱ. ΤΟ διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος κ.τ.λ. 
12 τείχασία] “τσατογίηρ᾽, «/εδαίοπ). Έου Οι Βεηςο οἵ «τογασίατο’, 

“00 τε]απᾶ]ε, ἀῑδειαςδς’, απά 80 {ο απθδίῖοη, Παριίαἴθ᾽, απᾶά 6Υ6η {ο βῃϊγκ᾽, 
ἑἀθε]πε᾽, 5εο Ο6μ]εν Τεγίι (ία, Ἱπάαχ Ρ. οχοῖϊῖ, Ώοεηδεμ ΔΑ. 7. Τον ζίαπς 
Ρ. 66ο, Ὦποαησο «ἰοβεαγίιώη 8. Υ.: 6ΟΠΑΡ. 6.5. ΙγοΠ. Υ. 11.1 πο τοἩπαιιθτοίαγ 
αιαθβίίο 5 ααὶ ΙΠβάε[Ιύεγ τεἰτασἑαπῦ ἆς ο”. ο “τοὐγαδοίαϊογ᾽ 15 εαιΠνα]οπῦ 
{ο ΄ ἀείτασίαῦου) ἵπ ἜΤοτί. ἆο Τε]. 15 «τοϊταςίαζογοΒ Ἠα]ά5 οβιοΙ (5ου 
Οσομ]οτ’5 ποία); απά ἴῃ 1 ΒαΠ1. χἰν. 39 ΄αὔδαπο γοἰγασίαθίοπθ πιοτ]εύις) 15 [Π6 
χοπάετίηςσ οὗ  ἁγίης ΒΘ 58}8}} ἀῑε᾽, θανάτῳ ἀποθανεῖται. Ἠετε ἴπε εχρΓθΒ8ΙΟΠ 

Ῥτοβαῦ]γ ταργεδεΠ{8 χωρὶς...διαλογισμῶν οἳ ΡΠ]. 11. 14, τ ΒΊΟΝ 1π ιο Ο]ά Τα ία 
16 «ρίπο...ἀείτασθιοπῖρας’. ΑΙ έτος {ογιης οσσατ, τοίγασῦας (Τετύ. 5007}. 1), 
γοἰγδοίαύαβ (Τοτί. 4οϊ. 4, ασ. Λαγο. 1. τ, Υ. 3, αἄο. Ώγαιυ. 2, ἃ ΓΓΘΓΠΕΠ{ΙΥ), 

τοίτασίαῖο (019. Τφο, ν. 29, “βῖῃθ τοἰταςἰαζΙοπθ) απᾶ 5ο ἔθ ΘΕΟῪΣ 1 Βαπι. 

]. ο). Ἠενο «τοίγαςίας πιαδὺ Ῥο ρτο[εγγος, Ῥού]ι α5 Ῥεῖπς {πο Ἰεαδῦ ΟΟΠΠΠΙΟΠ 
{ΟΥΠ1 απᾶ α5 Ἱανίησ {ιο Ἠϊσ]ιορυ Μ5 απἰΠογϊ(γ. [ἢ Τογί. ΦεογΡ. 1 Ἀοποεγοτ 

10 15. ποῦ πι866 1Π {Π]5 Β4Π16 86Π59. 
13 αποᾷ οδὲ το]α παπα] 1 Ἰατο αἰγθαᾶγ 5Ρο]κοη Οἱ {815 Ῥαβσασε, Ρ. 256, απ 

βΊια]] Ἠατο {ο 5ροα]ς οἵ 16 ασαἴπ, Ῥ. 201. Τ]ο οἰάοεί απά πιοδύ ὑγιιβύνγου νυ 
Μ55 Ἰαγο ΒΙΠΙΡΙΥ ΄αποά οςῦ’. Το ποτά «τε]ία παπα) πας Ῥο ΒΌΡΡ 66, α5 
Άησετ γα] ἀἰδοσγπαά (Ρ. 163): ἴον ὑπ Ῥαδδαρο ἵΒ ἴακον {Του ΕΠΙ]. ΠΠ. 1 τὸ 

λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Ἀεο ὑπ Υπ]σαίο ὑγαηβ]αῦίοῃ οὗ τὸ 
λοιπόν ἵπ 1 Οοχ. ΥΠ, 29. Ἰμαΐετ απᾶ 1658 ἐταδυποτίηγ αὐλοτίος 5αρρ!Υγ 

ἑορίάπιπα) ΟΥ̓́Κ Ῥοραπῃ”. 
14 ἴπ βθηδα ΟἨτςί] “ἐγ έ]ιο πι ο) Ολη”: [ος ἴῃ 1 001. Π. 16 νοῦν 

Χριστοῦ 5 τοπᾶργοςᾶ ΄Βεηβαπι ΟΗγ]κ/1). 
2ο {αοῖζο Ἰορὶ οἷς. Τ]οις]ι ὑπ του 8 «Οο]οβεπδῖρας οὐ) αγο ππαπῖπρ ἵπ 

ΥΟΥΥ ΠΙΑΠΥ οἳ ὑπ αὐ]λογίδίο8 γγ]]ο]ι απο οἰδεπ]ιοτο πιοδύ ἐταδύποτίμγ, γοῦ 1 

Ἠαγο 6] Παδβοά ἴῃ τείαϊπῖης ἔλοπα τυ 101} οὔμον τεδροσίαδ]ο οοΡῖες, Ώδοσδαβο 
(1) Το Ποπιαοῦο]ειίοῃ σου] αοοοαπέ ΤΟΥ ἐλοῖτ οπηἱρείοη 6ΥΕΠ ἴῃ Υ6ΓΥ 8 Π- 
οἶοπέ Μ55; (2) Το Ῥρατα]]ε]ίσπι γη] 091. ἵν. 16 τοβπἰτοΒ ὑπ ὶ Ἰπβογβίοη; 
(3) Το Ιπβοτίίοη 15 ποῦ Π| ἴ]ιο ἀθγίοο οὔ ἃ Τιαὐϊῃ βοΐρο, Ἠ1ο σου! Παγα]γ 
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πατο πιαπῖρπ]αἑοᾶ ἴ]α βεπύοπορ Ιπίο ἃ ΤΌΣ ΥΥΠΙΟἨ ΒΑΥΟΙΤΒ 50 ΒίΤΟΠΦΙΥ οὗ α 
(τοε] οτἰρῖπα]. 

Τὸ 18 ἴλο σοµοτα!, (ΠοιρἩ ποὺ απίνογβα], ορίηῖοα ὑμαῦ {Π18 ερἰβδί]ο γγα8 ΤΉΘΟΥΥ οὗ 
ΑἸ ορ μον ἃ [οτσθ6τγ οἱ ἴ]αο ὙΓεδίονη Οµαχο]ι1; απᾶ οοηξεποθπ{]γ ὑμπαὺ (ἶιο  ἄτοεῖς 
Τιαὐΐη ἰβ ποῦ ἃ ἐταηβ]αίίοη Εγοπι ἃ Ἰοὺ ἄτοεῖς ογἱσίπα], Ῥιό Ῥγοβθγνος {ο ών 4 
οατ]οβῦ ΓΟΥΠ1 οὗ ὕπ6 ορϊκίο. ΈΤ]οισ] ιο {ογσεχγ ἀοαβρί]οδς αἰζαϊπεά 168 [ 
να οςὺ οἰτοι]αθίοτ ἵπ ιο ὙΓεβί, έπογο αγθ, 1 γεπίατο {ο ἐμ η]ς, ΒἴΤοπς ΤΘΑΒΟΠΒ 
{ου ἀϊἱββοπίίπς {Γοπι 0118 ορίπίοη, 

1 πο τουὰ ἴ]α αρίβέ]ο ἴῃ 105 πιοβύ δα θη {ογπα, ἀῑνεβίοά οὗ ὑπ δα αϊ- Ἐτοααοπί 

ὑ1οη8 σοηγ θαύθα Ὦγ {Π6 Ἰαΐογ Μ58, γγ7ἅ8ὺ αγθ βύγποι νηθ] 105. ογαπιρθᾶ βύν]θ. ἀὐθοῖβιηβ 
Α]έοροί]ιοχ 1έ μὰ5 ποὺ ὑμ6 σὰπ οὗ ἃ Πιαὐϊη οπἱσίπαΙ, Απᾶ, ν]ον Ίνο 6οπιθ {ο 11 [16 
οχαπιπο Το ἴῃ ἀείαϊ], νε πα ]ιαῦ {15 οοπβίταϊηί 18 ἆπο νεΥγ Ιατρε]γ {ο ἴ]α κας 

{οὐΐεγ5 Ιπιροβδεά ὮΥ οἶοβο αἀἆμεγεπος {ο ἄτοεῖς Ιάΐοπι. Τῆτ5 {ου Ἱπβίαπορ 16 
Ἠαγο τογ. 5 ΄φιζ [ου φας] θιώιέ ευ 6’, οἱ [ου τὰ] ἐξ ἐμοῦ; ΟΡΟΕΓΊΙ. αο 
φαζέΐδ, ἔργων τῶν τῆς σωτηρίας; ΥεΥ. 6 ραΐαπι οὔπειί]α Ώιθα «μαο Ραΐίον, 
φανεροὶ οἱ δεσμοί µου οὓς ὑπομένω; Υ6Υ. 13 8ογαϊαοβ ἴπι /116Υ9, αἰσχροκερδεῖς; 
νου. 20 αἱ γαεῖίο ἰοχὲ 6οἰοδεπδίύως οἱ (οἰοδεπδίισι οοῦί», καὶ ποιήσατε ἵνα τοῖς 

Κολασσαεῦσιν ἀναγνωσθῇ καὶ ἡ Κολασσαέων ἵνα [καὶ] ὑμῖν. Τὸ ἵδ απἱίθ 
Ροβ5/ρ]θ Ιπάθεά ναί ρατα]]εΙς {οΥ 8ΟΠ16 οὗ {παδθ αΠΟΠΙΑΙΕΒ πιαΥ Ὦο ΟΠ ἴῃ 

Τιαθίη τυ ϊζουβ. Της Τετ. ο 17αγο, 1. 23“ τοιπάαπῖα Παβάδίας ΑΠΡΕΥ 567- 

ὐαγιώι οὐ Γ)ιαγκαθογ Πα) 15 αποἰεᾶ {ο ΠΠαδίταίο [Π6 ϱοπ]άνο ΄Οο]οβεπβῖτιη) 
γαγ. 203. ΤῊ (τοαε]ς οαϑῦ Πούγεγεχ 18 ποῦ οοπβπος {ο οπθ οἵ πο εχρτοββίοης 
Ραΐῦ οχύεπᾶΒ ὕο {16 γ]ο]ε Ιεῦζεγ, 

Βαυὺῦ ἃ γε βίτοπσογ απριπιεπύ ἴῃ {αγοιΥ οἵ ἃ ἄγεαῖς οπἴρίπα] ΥθιΠαΙΠΒ. Τὸ 4ἱῆοτς 
ΤῊ8Β ορἰςί]ο, α5 το 58νν, ἶ5 ἃ οοπ{ο οἱ Ραβδ4ρ68 {Τοπι δῦ Ῥαπ]. Ἡ 16 παά Όαση ΜΊΑ ΘΙ 
γένη οτἱσίπα]]γ ἵπ Ταθίπ, γγο ϱΠοπ]ά οχροοῦ {ο Επᾶ ὑπαῦ {Π|6 ραββασθΒ γγ6 16 ης. 
{ακοι ἀῑγεοῦ]γ ἴγοπα ο Πμαζίη ΥεγβίοΏΒ. Τμ18 Πονγενου 15 ποῦ {1θ οα86. ΤΗ8 «πᾷ γα]. 
οοπΙρατθ νου. 6 ΄ραΐαπι βαπύ νΙποπ]α πιοα) υπ ΡΗΙΙ. 1. 13 «πό γῖποσ]α πιθα σαίο Ὑετ- 
ηγαγ δία Πετοπί’: νου. 7 ΄ογαἰοπίθις οεδέγἰ αἱ ααηιίπίρίγαπίαο πρὶ τῖσαι 51935. 
βαποίο” [ααπιϊγίκίγαίζοπο βρἰτΊθις 5αποῦί ᾽1] ννῖθι Ῥ]]. 1. το «6 οεβέγαπο 
οὐδεογαξίοπεηι (Ύ. ογαί{οπεπι) οὖ σιὐπιϊπἰκἰγαζτοπιεηι βρϊτῖνας βαπούϊ᾽; γεν. 9 
“αὖ εαπάσπι αἰζοοίίοπεπο Παθεαῖς οὐ 510158. απίαπίπιος) νι ΡΗΗΙ. 11. 2 “θδι- 
ἆθπι οαγἹίαίεηι ΠαὈεπίςεΒ, ππαπΙπιθΒ᾽; γεν. 1ο “60ο, ἀῑεσθιβεϊπαϊ, αἱ αι δίς 
Ῥγασβοπί]α, πιοῖ..,Γαοίο ἔνι ἄππογθ” ται ΡΜ. 11. 12 Ὠγορίαγ φμοᾶ (Υ. Πίαφιιθ) 
ἀῑοοιβαϊπ τή (Ἠ. ο[ιαγἰςεἰποὶ πιοὶ) βίσαῦ 56Π1ΡοΥ οὐαιιάἰεέῖς (Υ. οδοαί8- 
ζτ8)...Ῥταθεβεπίία (Υ.. ἴῃ ργαθβοπὔία) παθὶ... σι (ππογο (Υ. πιείιν)...ορογαπυύη 

νου. 11, 12 “ 205ὲ οι Ίρις αὶ ορεγαξαν Τη γο8 (τ. 1. νοῬίβ), Εὖ Γποῖίο εἴπθ 
/είγασίι απαεοαπιᾳπο {αοϊβ 10} ΕΠΙ]. 11. 13, 14 7615 οπῖπι δί αἱ ορεγα αγ 
ἴῃ γοῬίς...Οπηπ]α απθεια [αοῖζο βἶπο ..ἀείγαοίίοπίθις (Υ. Λαεβαἑἰοπίθι)”] 
γε. 13 ΄φισᾶ εδέ [γείφιπα], ἀπεσθὶβείπαϊ, σαπάοίο ἵπ ΟΠ ἰβίο οὖ ργαθοαυνοίθ᾽ 

να ΕΠΗ. 111. 1, 2 ο οασίσγο, {ταῦτα πιαῖ, σαιἀείο ἵπ Ώοπήπο... Γάείο’; 1. 
“Φογάἰάος πι ζπογο” γηθι ιο Παπ τοπάετίπσΒ οἵ αἰσχροκερδεῖς τ Τϊπι. ΠΠ. 8 
ἑέωγρίζιογοδ” (Υ. {ο ἴιογιώπι δοοίαπ{εδ᾽), αἰσχροκερδῆ ΤΙ6. 1. 7 {ιωρί- 

1 6,8. ΔηΏρετ Ιιαοᾶἱσεπετύγίε[ Ῥ. 142 ταπι απἶάεπι, απ ἰαβίοίατ 6811 ἃ 59 
βα., Ἰεβἰσο(ύ «αποπι Ῥ. 454 54. (ες. 4).  ἹΙεοίαπι)) ΤῊ αοοπτασγ οὗ {18 βύδίθ- 
ΈπαβΠΙΠ8 8.515. Ῥοἱά1γ, “αὶ Γασζαπα οδό πιεί νψΙ]] Ῥο ἑερίεά ρτεξεπ/{]γ. 
αὖ Ἠαεο ερ]ρίο]α αριᾶ Τιαάπος εχίοῖ, 3 Αηραχ Ρ. τό5. 
ουτη π]]4β8 εἰ αραᾶ ἄταεσοβ, πο τείθ- 

σοι. 19 
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ονἰιᾶσηοθ 
ΓΑΥΟΙΤΒ 
α, ἀπθε]ς 
οτγ]σίησα]. 

Ἐκτετηα] 
{68ΏΤΠΟΠΥ 
{ο {119 
β8ΤΠθ ϱἳ- 
Τοοῦ. 

[Γπχα{ο- 
τΙαη Έτας- 
τηθηΐ.] 

ΕΡΙΡΤΙΒ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟ0ΟΠΟΒΕΡΙΑΝΡΕ, 

ἴογιπι (Υ. «ἐιγρίς ζιογί σιρίἰάιώιἍὓ: τετ. 14 “βγη οίοπ6ς γθδίταθ 
Φαΐαπι αραιά Ώευπα” να ΡΗΙΙ. ἱν. 6 ροβέιζαίίοπος (Υ. ῬοῦΙΙοπεβ) τεβίγαθ 
ἠπποίοδοαπί αραά Ώειπι”, εν. 20 ΄ [αοἳίο ζογί Οοἱοβεπβίῦας εὖ 6οοβεπδίιχο 
φοδίς νι 0ο]. ἵν. 16 ! {αοῖίο αἱ οὖ ἵτπ ΤΠιαοιοθηκίατη οορ]οδία ζεφαίιγ οὖ εαηι 
ήπαο Ζιαοαϊεοοη δίνην (ΜῈ5 Ἰμαοισίατα) οδὲ αἱ (οσα. Υ.) 908 [εραξί. Τηεδο 
εχαπηρ]ες {6]] ἐλπεῖν οππ {αὶθ. ΤῊΘ οεσαδίοπα] τ6βεπηΏ]απσθΒ 6ο πο Τιαῦίπ 
Ὑετβίοπ ΓΘ ΘΆΒΙΥ εκρ]αϊπεά οἩ (Πο στοιπά αυ γεπιπίβδοσηςθς οὗ 0118 
γαγαῖοη του] παζαταΙ]γ οσοι {ο ἴλο (γαηβ]αίογ οὗ ἴπο ερὶκθο. Το 
Παρ πα] ἀϊνογσεποθς {Τοπ 16 αγο οη]γ αοοοαπ(εᾶ {ου οπ {Π6 Ἀγρούμεβῖς ὑπαῦ 
{πο ογ]σίπα] οοπιρῖθν ἵαδ Ῥοξίετ αοφιαϊπεᾶ γη ἐπ Ναι Ταβίαπποπύ 1π 
Οὐθοκ ἔπαη ἴπ Τμαδίη, απά {λεγοίογο ργεδιπιαβ]γ ἐλαί μ6 πτοῦς ἵπ ἄτοεζ. 

Απᾶ, 1 πα ατε θα {ο {15 οοπο]αδίοη Ὦγ απ εχαπιϊπαδίοη οὗ {π6 ερίδί]θ 
5615, πο β]ιαΙ] πα 16 οοπβτπιθᾶ ΕΥ̓͂ απ αΡρρεα] {ο οχκύεγπα] {οδύίπιοἨγ. 
Τηογο 15. απιρ]ο ογἰάσπςρ ὑπαΐ ἃ, βρατίοις Ερὶκί]ο {ο ο Παοάίιεθαης Υ/Β 
ποπ {ο ἄτεεκ νυ θυ, α8 γε] ἃ5. Πμαη, αὖ ἃ βα/Ποϊοπ{Ιγ οασ]γ ἀαΐεο. Α 
ΠΙΘΠ{ΙΟΠ οὗ Βι0 ἢ απ ερὶςί]ο ο0ς1ΙΥΒ 48 δαΓΙΥ α5 ὑη6 Μαγαζοτίαπ Ἐταστηρηῦ 0η 
ἴπο Οαποπ (αροπαί Α.Ρ. 170), ΓΘ Π6 πγτίέοτ 5ροακ5 οὗ ὑπο Ἰεζίεγς, οηθ {0 
Πιο Ἰμαοίοθαπς απά αποίλεγ {ο ἴπο ΑΙεχαπάτίαηβ, 8 οἰτοπ]αζεά απάετ εθ 
ηΙΘ οὗ Ραπ]1, Τ]ο Ῥοατίης οἵ ὑπ6 πγογᾶδ Ἱοπεγοτ 15 πποθτίαϊη, Το ΠΙΑΥ 

Ῥο γοίειτῖησ {ο ιο Μανοϊοπίίο τοσεθηβίοη οὗ έλα οαποπίσα] Ερίδί]ο {ο ἔ]ο 
Ἡρ]ιεβία», νυ] ἢ σας επ ]εά Ὦ} ὑπαὺ Ἠεγοίῖο απ ερῖσί]ο {ο ὑπ6 Παοϊσθανς”, 
Οὐ, 1 0118 οκρ]απαθίοη οὗ Ἠϊ5 πγογάς Ὦθ ποῦ οοττοεῦ (35 Ῥοεγ]ιαρς 1ὖ ἶ8 ποῦ), 
501} πο 5]οι]ά πού ἴ66] Ἱαεάβεςα ἵπ αβεαπιης ἐπαῦ Ίο 15 το[οιτίης {ο {λε εκ- 
ἰαπί αΡοσογρῃα] ερϊεἰο. Ἰπάεεᾶ Ἱγο βποπ]ά ἨαγᾶΙγ εχρεοῦ ὑ]λαῦ απ ερὶκί]ο 
οἵ {18 οἸατασίεν πγοι]ά Ὦο υγ θη απά οἴτοπ]αιεᾶ αὖ 5ο θατΙγ ἃ ἀαΐο. Τ]ο 

τ6{6γεποθ ἴῃ ΟΟ]. ἵν. 16 οβεγαά ἃ βίτοπρ ὑεπιρίαδίοη {ο ο {9ΥΡ6Υ, απ Ῥτοῦα- 

1 0αποπ Μιταί. Ῥ. 47 (εἆ. Ττοσε]]εβ). 
ΤῊΘ ραβ58Ρο βίαπᾶς πὶ ἴμο ΜΑ, 'Εθτίαν 
οὕίαπι ἃ ΤιαπᾷδσθηξθΒ 8118 δα ΑΙεσαῃ- 
ἀτίπορ Ῥατα] ποπαῖπθ Ἠποίθ δα Ώεγθβοτη 
ἹΜατοϊοπς οὗ δ] Ῥρ]πτα 4παθ ἴῃ οα/{]ο- 
Ἠσατα ΘΟ] βία τεοθρὶ Ἠοη ροίαβί. 
ΤΈπενο 15 οὐγίοαβ]ψ 5οπιθ οοτγαρίΙοπ 1π 
[86 ἰθχῦ. Όπο τοι βππρ]θ οπιοπά!- 
{1οη 15 {πο τεραἰοπ οὐ «αἰῑα᾽, 5ο ἴλαί 
{86 πογάβ σου] σὰ “δα ΤιαπᾶἱσθηβθΒ 
8118, 8116 δ ΑἸθσϑηᾶυϊηοθ᾽. Τη {Π18 
08506 Πποῖο (Ξ Εποίϊαε) στρ τοῖθτ {ο 
ἴμα πο ερὶβί]ος Βτεί πιρπ{]οπθᾶ, απᾶ 
[86 Τιαὐϊη που] οοπβίγαθ ΙΠπ{ε]Ηςίβ]τ. 
ΤῊΘ πα άησ ἀθβουθοα 85 “δᾶ Τιαοςῖ- 
66Ώ5ΘΕ 8184. τοῖϊσηῦ ἴἩπεη Ὀ6 {86 Ἠγρίβί]θ 
{ο 86 Ἐρηθβίατπς ππᾶθτ 105 ΜΤανοϊοη1ζθ 
1016, ιο πιίοι ῬτοβαβΙγ ποὺ Ἠατίης 
ΑΏΥ Ῥογδοπα] Χπογ]οᾶρο οἳ 16, τό αρ- 
Ῥοβῖηρ ἔτοτα 105 παπηθ {αί 16 πας α α11- 
{ογοηῇ απᾶ ἃ {ογσεᾶ ππης. Βα υ]ιαῦ 
οἂπι ἴλθη Ῥο6 {ο πιθαπῖηρ οἱ “8118, δὰ 
ΑΙοχαπᾶνΙποβ)2 18 1ὖ, 88 Βοπιθ Ἠαγο 

ἐμουρμύ, {86 Ἐρίδί]θ ο ἴπο Ἠερταπβ ῦ 
Βαΐὺ {μπὶ5 οοπ]ά ποὺ ππάετ ϱἩγ οἵτοπτῃ- 

βἴαποος Ὀο ἀθςοτῖροᾶ α5 ΄Βποία δα Ίιαθ- 
Τὴ Ἰαχοϊοπῖ5’, οπεη ἰποπσῃ νο 
ΒΟ] αἰπαῖη ἴμο πιεπηῖησ οὐ ἐ{ῃ9 
Ῥτεροβίίοη απά Ἰπίοτρτεῦ ιο πονγᾶς 
ἑαθαΐπςί ἴπο ἨΘΤΘΡΞΥ οἳ Μαποῖοηπ’. Απᾶ 
αραΐπ οὐ Κποπ]εᾶσο οὗ Ματοϊοπ)ς 08- 
ΟΝ 15 αχ {οο {π||1 6ο απ {πΠ6 ἨγΡρο- 
ἐλιοδῖς ἐμαὺ 1Ὁ Ιπο]αᾶςᾶ α Βρτσίουβ Ερῖ- 
5116 {ο πο ΔΙοχαπάτίαπΒ, οἱ πο] πο 

ποῦῖαο 15 εἰβοιπ]οετθ Ῥγοβοχνοᾶ. Ίο 816 
{ποτοίοτθ ἄτίναεπ {6ο ἴμθ οοπο]αδίοπ {πα 
{ηστο 15. α Ἠϊαΐα5 Ἰθτθ, α5 ἴῃ οὔ]μον 

Ῥ]ασας οὗ {πὶ5 ἠγασπαεη{, ΡτοβαΡΙγ ΔΥῸ Σ 
εραπ]ῖ ποτηϊηθ᾽; απ " Βποίαθ) ψ1}} ἔμ θα 

γϑίου ποὺ {ο ἴπθ (πο ερίβίθς παρά 
Ῥοΐοτθ, Ῥαῦ {ο ο ποπ ]αξεᾶ ερὶςί]θβ 
οἱ ἸΜατοίοπϐ Οαποη πΠῖοα ἢ Ἰαᾶ 
ἐβαπηρεγες η {ο αἀπρῦ ἔπθιη {ο 158 
ἨΘΙΘΑΥ’. Τη {18 οι5ο {π6 Ἰοίζοτ “δᾶ 
Τιαπᾷ1σοςΏςθΡ’ πιαγ τθῖθς 5ο ΟἿἿ ΔΡΟΟΙΥ- 
Ῥ]α] ερὶβί]ο ος {ο 8ΟΠΙΘ θαγ]ετ ΤΟΥ- 
661Υ. 

3 566 {80 Τηἰχοᾷποβίοη {ο {πο Ἡρί- 
βἴ]θ {ο ὑπ ἨΡΗΘΡΒΙ4ἨΡ. 
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ΡΙγ πιογθ ἔλαη οπθ ππβοταρι]οιβ Ρ6βοη Ίγας Ἱπάποσά Ὀγ ἶ6 {ο {1Υ Πΐβ Παπά αὐ 
{α]εϊβοα ο], Βαῦ, Ἱούγογατ 0Πῖ5 πιαΥ Ῥο, 16 86ΘΠΙΒ οἶθαν ἐ]ιαῦ Ῥο[οτο {19 οἶοδο 

ο {π6 Γουγί] οοπύατΥ ΟἿ ορῖβί]ο πα5 Ἰαγσε]γ οἴτοπ]αίεά ἵπ ἐπ Ἐαβύ απᾶ Ἰοςύ 

ακθ. ΄Οαγίαῖη Ρ6ΓΑΟΠΒ’, ἨΤί(Θ8 «9χοπιθ ἴῃ 5 αοοοππό οἵ δύ Ῥαπ], τοαὰ 6Ζογοπιο. 
86ο απ Ἡρϊβί]θ {ο ο ΤαοάίοθαπΒ, Ὀαῦ 16 15 τε]εσθεᾶᾷ Ὦγ 8113, Νο ἀουθὺ 18 
οπἰοτίαϊποά ὑμαῦ 0 ΤΌΠΟΥ τείογΒ {ο Οὐ ερἰβ]θ. 1 ἴεη πο Επὰ ἶιαῦ Τηοοᾶοτο. 
αὐοτί ἴΠθ βαΠ1θ πιο ΤΠεοάοτο οἵ Μορβαθβύϊα αἱβο πιεηδίοης απ Ἡρίρί]ο {ο 
6ο Ταοάῖσθαπς, πἨῖοὮ Ίο οοπάθιηπς α5 δρατ]οιβὸ, 16 15 ἃ τεαςοπαβ]ο ΙΠ{οΓΟΊΙΟΘ 
ὑμαῦ {Πο βαπιθ πγϊμπσ 15 πιθαπ6. Τη Πῖ8 ηο 15 [οΠονγεᾶ Ὦγ ΤΠεοάοταῦ”; απά Τηοθοᾶοχεί, 
Ἰπᾷθεᾶ {πΠ6 Ιπεγργείαθίθης οἵ 60]. ἵν. 16 σἵνει Ὦγ πο ἄνθε]ς Εαΐμους οἵ 0118 
ασθ πογο Ιαγσε]γ Ιπῃαοεποθᾶ, 88 γγθ Ίιαγθ 866Π, ΏΥ [Π6 ργθξδεπορῬ οἱ {Π6 βριτίοιιΒ 

ερϊβί]ο γ]]ο]ι ὉΠΟῪ νοῦ απχίοιβ 6ο ἀἴβογοάαθδ, Έγεη πο οΥ {ἢ γ66 οοπίαγ]εβ 
Ἰαῦεν {Πο ορῖβ]θ 8Β66ΠΠΒ {ο Ἠατθ Ῥθεπ γεαὰ ἵπ ο Ἐαδιι Αὖ {π6 Βοοοπᾶ “πᾶ Οοιπ- 
Οοαποί] οἵ Νίοσρα (Α.Ρ. 787) 18 νγὰβ ΤΟ Πα ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο Ψαγη ῬθοΡρίθ ασαϊηδί Οἱ οὗ 
έα {οτσεᾶ ΠἩρίεί]θ {ο ὑπ6 Πμαοάιοθαηβ) γΙο πας “ οἰτοπ]αίεᾶ, Πανίης ἃ ρίαςθ αρα. 
ἴῃ ΒΟΠ1Θ οοΡρίεΒ οὗ {μα Αγο5ί]ϱ6.) 

Το Ερϊβί]ο {ο ὑπ6 Τμαοάῖοθαπς ποτ ἴῃ πο σος ἄγασῖς ποπ]ά τα Τ]ιο τοοῖς 
ΒΟΙ ΘΟ δῦ ἃ5 {ο]]ους7: 

ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΑΣ. 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόετολος οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ δι ἀνθρώπου « απ]. 1, τ.’ 
ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριοτοῦ, τοῖς ἀλελφοῖς τοῖο οὖειν ἐν Λδολικείδ. 

ἼΡΧᾶρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πδτρὺο καὶ Κγρίογ Ἴοοῦ " σα. τ ᾿ 3: 

Χριοτοῦ. 

1 Τππποίπεας, το Ῥεοαμππθ Ῥαΐτίατο] 
οἱ Οοηβίαπ{άπορ]ο ἴῃ 511, ση]]ο 501} ἃ 
ῬΥΘΒΌΥΘΥ Ιπο]αάες ἴῃ α εί οἱ δροουυ- 
Ῥμα] σου ΚΒ Τοτρεᾶ Ὀγ {π6 ΜαπΙσπεατΒ ἡ 
πεντεκαιδεκάτη [1.6. τοῦ Παύλου] πρὸς 
Λαοδικεῖς ἐπιστολή, Μετπτβαρ.τ17(ᾳποίθᾶ 
ὉΥ Ἐαῦυτίοῖπβ, Οοά. 4προον. Ν. Τ. τ. 
Ῥ. 130). ΑπΠΡΕΙ (Ρ. 27) βαρροβίβ {πὺ 
1]οτο 15 ἃ Θοηΐαβίοη οἳ {Π6 ΜαγοιοπΙ{θβ 
απᾶά ΜαπΙοΏεαηβ Ἠθτθ, 1 απ ἀἰβροβθᾶ 
ἴο ηπ]ς ια Ἐπποίποας τες]]αβε]τ 
οτε Πο Μαπίσοπεβπς τ] ἢ βοτεγα] 
Σοτροτίθβ οὗ πΠΙοἩ ἴ]ιο7 πγετο Ππποσεηί, 
ΆπποηΏς οἴμθιβ ὙΠ οἩἳσ αροοτγρμα] 
Ἠρίεί]ε {ο {π6 Τιποβίσθαπς. 5.111 16 15 
Ῥοββῖβρ]θ {]ιαῦ {]οχο πας αποίΐἸετ ΤΙ8ο- 
ἄἹσεατ Ἐρίεί]ο ἔογσαᾶ Ὦγ {Π|656 Ποετείῖσβ 
{ο Βιρροσχύ {8611 Ῥεοπ]αχ {επείς. 

3 γῖγ. 111. 5 (τι. Ῥ. 840) «Τιεσαπέ απῖ- 
ἄατα οὖ δα ΤιαοάΙοθΏβθ», βθὰ 80 οτηη]- 
Ῥας εχρ]οά αγ. 

8 ΤὴΘ Ῥαβρβαρο 16 ᾳποϊεᾶ 4Άοτο, Ρ. 
273, ηοῖθ 1. 

4 τινὲς ὑπέλαβον καὶ πρὸς Λαοδικέας 
αὐτὸν γεγραφέναι" αὐτίκα τοίνυν καὶ 

προσφέρουσι πεπλασμένην ἐπιστολήν. 
5 ΑπΠσθτ (Ρ. 143) αἴραθβ ασαιηςί ἃ 

ἄτοεῖς οτΙσῖπα] οὐ {πο στοππᾶ {λαῦ ἴ]ιο 
Ἐαβίετη ΟΠ τ ἢ, ππ]1]ο {ο Τιαίη, αἷᾶ 
ποῦ σεποτα]1σ Ιπίετρτεῦ Οο]. Ίν. τό α8 
πηραπίηρ αη ϱρίςί]ο πεῖ ἔθη {ο {π6 Τιαο- 
ἀϊόθαπ5. Τ19 ἔδοῦ 15. ἔσθ, θαΐ ἐπ ἴπ- 
{6Γ6Π6Θ 18 Ἡποης, 88 ἴθ Ίαπσααρο οἳ 
ἴμο ἄτοαῖς οοπιπιεηίαίοτβ {Πειηβο]γος 
ΒΠΟΥ/Α, 

6 Αοΐ. νἱ. Τοπ, ν (110059 ντ, Ρ. 
1125 64, ΟοἸ]ού.) καὶ γὰρ τοῦ θείου ἆπο- 
στόλου πρὸς Λαοδικεῖς φέρεται πλαστὴ 
ἐπιστολὴ ἔν τισι βίβλοις τοῦ ἀποστόλου 
ἐγκειμένη, ἣν οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπεδοκί- 
μασαν ὡς αὐτοῦ ἀλλοτρίαν. 

7Α ἄτοε]ς τετεῖοη 15 σίτοη ἴῃ ἘΠῚ85 
Ἠπίίειβ Ῥο]γσ]ο Νοπ Τοβίατηθηΐ 
(Ἀοτοῦ. 1599): 566 ΑΏΡΕΥ Ρ. 147, ποῖθ δ. 
Βα 1 Ἠατο τεἰταπε]αίεά {ο ερἰρἑ]θ 
3ΠοΥ;, Ιπίτοάποίηρ ἴπο Ῥαπ]1πο ραββασος, 
οὗ ψἩῖοἩ 10 15 αἰπιοβῖ οηΏτε]γ πιαᾶο πρ, 
85 Που εἰατπᾶ ἴπ {ιο αὐτοῖς ΤῬοβίαπιεπί, 
ΤῊΘ τοίθτθΏσθβ 816 σἴτοη ἴῃ πο πιαν- 
βίῃ, 

10---2 

χθβίοτοαᾷ. 
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ΘΒ ΉΤΙ ἵ- 5: 
“ (151. τ. 5. 
9.4 Ῥοῦ. Ἡ. ϱ; 
ο ο ως 
ΡΠΙ. Π. τό. 
ετ τα. τ. 6. 
ε2 Τϊπι. 1ν. 4. 
ΟΕ 5: 
ο] ΤΠ ο η. 
' αα]. Ἱ. τὶ 
(εἴ. 1. 8). 
ΚΡΕΙ τ᾿ το: 

ΠΕΡῚ τ το: 
πὶ ΜΠ, ν. 12; 
οἳ, ΡΗΙ. 1. 18. 
ΠΡΠΙ τ τὸ: 

ο ῬΠΙ]. 1. 20. 
ρ ῬΏ1]. 1. 21. 

α ΡΠΠ. 11. 9. 

ςεΡΠΜΙ], Ἡ, 12. 

1. Τη68ς. 11, 5 
(56ο να]ρ.). 
ἘΠΕ ΗΠ] Ἡ, τα. 
ἃ ῬΗ]]. 11. 14. 
κο]. 111...7.,23. 
σΡΜΙΠ. ΠΠ. 1. 
στ ΤἼπι, 1, 8 
τη 1: 
8 ῬΗ]]. 1ν. 6. 
Ρτ ΟοΥ. αγ. 58. 
ο{ Ο0Υ. τι. 16. 
ἃ ΡΜ. 1. 8, 9. 

ϱῬ]Ι], ἵν. 22. 

ΕΗ: ἵν. 24. 

ὃ 0ο]. 1. τό. 

Βοαπίγ οἷτ- 
οπ]αβίοη 1η 
{89 Ἠαβῦ, 

θπὺ σηὶᾶςθ 
ἀπ Ππβίοη 
ἴῃ {86 

ν᾽ 6ϑύ. 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΝ Ο0ΙΠΟΡΒΡΙΑΝΡ, 

᾿οΕγχὰριοτῶ τῷ Χριοτῷ ἐν πάοη δεήσει ΜΟΥ, ὅτι ἐοτὲ Ἐν αὐτῷ 
μένοντες καὶ προοκἀρτερούντεο τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, 1δπεκδεχόμενοι 
τὴν ἐπδ[Γελίδν “εἰς ἡΜέραν κρίςεωο. 

᾿ΛΛηδλὲ ὑμᾶς ἐξαπάτήσωσιν ΓΜΔΤΔΙΟΛΟΓΙΔΙ τινῶν διλδοκόντων 

ἵνα “ἀποοτρέψωσιν ὑμᾶς ἀπὸ Ἀτῆς ἀληθείδς τοῦ εὐδγγελίου τοῦ 

εὐδ[Γελιοθέντος ὑπ ἐμοῦ. ὅκδὶ νῦν ποιησει ὁ Θεὸς ἵνα ἔτὰ ἐξ 

ἐμοῦ εἰς προκοπὴν τῆς ἀληθείδο τοῦ εὐδγγελίου κκ α- λδτρεγοντες 

κδὶ ποιοῖντεο χρηετότητὰ ἔργων τῶν τῆς εωτηρίδο [καὶ] τῆς 
δἰωνίου Ζωῆς. “καὶ νῦν ΙΦοανεροὶ οἱ δεομοὶ ΜΟΥ, οἵο ὑπομένω ἐν 

Χριοτῷ, ἐν οἷς χαίρω καὶ ἀγαλλιῶμαι. 7 καὶ ἅ τοῦτό ἐοτίν μοι εἰς 
οώτηρίδν ὀΐδιον, ὃ καὶ ἀπέβη διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως κὸὶ ἐπιχορη- 
Γίδς πνεύματος ἁγίου, “ εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. “Ῥέμοὶ γὰρ 

τὸ Ζῆν ἐν Χριοτῷ καὶ τὸ ἀποθδνεῖν χδρδ. “καὶ τὸ ἀὐτὸ ποιήςει [καὶ] 
ἐν ὑμῖν διὰ τοῦ ἐλέογς δὐτοῦ, ἵνα “τὴν δύτην ἀγάπην ἔχητε, οὐμ- 

ΨΥΧΟΙ ὄντες. "ὥστε, ἀγάπητοί, καθὼς ὑπηκούσατε ἐν τι πδρογσίὰ 

ΜΟΥ, οὕτως “μνημονεύοντες μετὰ φόβου ΚΥΡΙΟΥ ἐρΓᾶσεςθε, καὶ 

ἔοτδι ὑμῖν ζωη εἰς τὸν αἰῶνδ' "ἔθεὸο γάρ ἐοτιν ὁ ἐνεργῶν ἐν 

ὑμῖν. "καὶ ἅ ποιεῖτε χωρὶς ΔιΔλογιομῶν 56 τι ἐὰν ποιῆτε. 
᾿Ξ Κλὶ στὸ λοιπόν, ἀγάπητοί, χδίρετε ἐν Χριοτῷ. βλέπετε δὲ 

τογο “αἰοχροκερδεῖο, "πάντα τὰ ΔΙΤΗΜΑΤΟ ὑμῶν γνωριζέοθω πρὸς 
τὸν Θεόν. καὶ " ἑδραῖοι Γίνεσθε ἐν “τῷ νοΐ τοῦ Χριοτοῦ. "όσα τε 
ὁλόκληρα Κδὶ ἀληθῆ Καὶ σεμνὰ ΚδΙ ΔΙΚΔΙΑ καὶ προοφιλῆ, ταῦτὰ 

πρδοσετε. "ἃ καὶ ἠΚΟΥΕΔΤε καὶ Πδρελάθετε, ἐν τη κἀρδίᾷ κρατεῖτε, 
καὶ ἡ εἰρήνη ἔοτδι μεθ᾽ ὑμῶν. 

Ἰβο)Αοπᾶζοντδι ὑμᾶς οἱ ἅγιοι. 

ἜΠΗ χάρις τοῦ ΙΥΡΙΟΥ ᾿Ιηοοῦ Χριοτοῦ μετὰ τοῦ πνεύματοο 

ὑμῶν. 

“εκδὶ ποιΗσατε ἵνα τοῖς Κολδοσδεῖοιν ἀνδγνωοθεῖ, καὶ Η τῶν 

Κολδοοδέων ἵνὰ κΚἀὶ ΥΜῖνΝ. 

Βαῦ, ἐποισΏ υ]θέον οτ]σΙπα]]γ ἴῃ αὙΘΘΚΚ, 16 γγὰβ ποῦ απποης γοείς Ομὶςί- 
418 ὑπαῦὺ {118 ορῖςί]ο αἰίαϊπεά 105 νἀ θϑῦ οἰτοι]αίίοῃ. [πὶ ἐπ Ἰαὔΐου ρατῦ οὗ 
Πιο 861} οθιύαυυ Ιπάθαᾶ, θη ὑπΠ6 Ῥοσοπά Οὐππο0}]} οἵ Νΐσσρα τηθί, 16 πας {οαπά 
105. ἹναΥ Ιπίο 80ΠΙ6 οορίθς οἵ δὲ Ραα]ς Ἐρίεί]ε5]. Βαῦ υπο ἀοπαποίαδίοη ο 
015 Οοιποῖ] 866Π1Β {ο Ἰανο Ῥουι εβοσθίνο ἴῃ καοπτίης 105 α]θ]πιαζο οχο]ηδίοη. 
6 ἀἱβοογοχ πο ἔχασας οὗ 16 ἴπ αηΥ οχσίαπῦ αὐ ΜΕ, πΙ(]ι ὕπ6 νου ἀοαρίζα] 
οχεθρίίοη ΨΠΙοἩ Ίας αἰγοαάγ Όσοι οοηβἰἀσγαᾶ”. Βαῦ Ἱπ ο Παπ Οµατο] 
Όιο οᾳ5ο πας ἀἰΠονοπύ. δύ «6γοπθ, 48 6 8.1, μα Ῥτοπουπεθά Υ6ΥΥ 4θ- 
οἰάσᾶ]γ ασαϊπαέ 16. Ὑείῦ 6γεπ ἢ Δα ΠΟΥ ΟΥ στα ποῦ βιήΠοίοπὺ {ο εἴαπιρ 16 

1 Ωποίῖεᾶ 8Ροτο, Ρ. 291, ποῖε 6. 3 960 8Ροτ6, Ρ. 277 84. 



ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΟ0ΟΠΟΡΡΙΑΝΡ, 

οαί. Αὐ ]οαβῦ 45 οαχ]γ α5 ἔἶιο αἰχί] οδΏΘΙτΥ Τὸ ΤΟ πα ἃ Ῥ]ασς ἴῃ ΒΟΠ16 οοΡρίθΒ 
οὗ {πὸ Τιαθίπ Βρ]65: απἀ Ῥοΐίουο {ο οἱοβο οἵ ὑπαῦ οοηὔαΥΥ 108 σοπιΙΠΘΠΘΒΒ ΊΥΒ 
ο Ἠγπιθᾶ Ὁ. Ῥετ]ιαρς ὑπ6 παοβύ Ἱπῃιοηδία] ὑλοο]ορῖατ ἨΊοΠ1 ὑπὸ Τιαύϊη ΟΠ ΓΟ ἢ 
Ῥτοάισθά ἁπτίηρ ο οἶονοι οοηίατίθς ]ΙοἩ εἰαρβδοά Ῥεύνποσπ Ίο ασο οἵ 
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16Γ9Π1Θ απά Αισιβίίπο απά ὕΠ6 6γα οἵ ὑῃ6 Ἰνο[ογπιαίοη. (Τεςοςγ ὑπο ἄτοαῦ ΑὙΘΡΟΥ 

ἀἱᾶ ποῦ ἱπάθοᾷ αἴῆτπα 15. οαποπίοῖςγ. Το Ργοποιιπσθά (λαῦ ὑπ ΟΠαγο] παα [86 ατθαῦ. 
γοβύγιοὐθα {π6 οαποπῖοα! Ερϊδί]ες οἵ δῦ Ρατ] {ο Τοαγύθθῃ, απά ἢθ {οιπᾶ 8, 
τηγβύϊοα! οχρ]απαθίοη οἵ ὑΠ15 Ηπλϊζαθίοη ἵπ ἴπο πα θ ον 0561, πγηῖο]ι τας αὖ- 
ἰαϊποα ὮΥ Δαάϊηρ' {Ππ6 παπιροΥ οἵ ο Οοπιπιαπάπιοπί5 ὕο πο πἹπΙροτ οὗ ἴ]ο 
(409οβΡρε]β απᾶ ας ΠΟΥ τοργοβοπἰθᾶ υπο {εασμίης οὗ πο ΑΡοβί]ο γιο] «0Π]- 
ῬϊΠοβ ἴμο Όποὶ, Βαῦ αὖ {Π6 βα11θ ὑϊπηθ Ὦθ βἰαΐθΒ ὑπαῦ ὑπ6 Αροείϊο γτοίθ 
Ά{ύοοη; απᾶ, ὑποιρὴ Ίο ἀ068 ποῦ τηθηὐϊοη ο Πρϊδέ]ο {ο ὑπ Πποίοθαπς ὮΥ 
816, ἴ]ιογο οαπ Ῥο 0010 ἀοαρό αῦ Ἡο Ιπίοπάθά {ο Ιπο]αάο 05 ας ΠΪ8 
Ποοπίύ] ορϊβί]θ, απᾶ ναί Ἠ5 ποτά πετο ΤΡ ΤΥ απἀατεδίοοᾶ ὈΥ 5α0βδεαπεπί 
νη Ίου 5 ατπηῖησ 15 Ῥαπ]πο απΠογβΒῖρ. Τηο Ιπβπεπερ οὗ 05 στοεαῦ 

Ώαπ]ο 15 ρογοαρίϊρ]α {π ὑπΠ6 βὐαξοπιοπύς οἵ Ἰαΐος ΥΥΙ{6ΓΒ. ἨἩἨαγπιο οἱ ἨΗα]ρογ- Ἡασπιο οὗ 
εἰαάῦ, π]ιο ἀῑσά Α.Ρ. 853, οοπηπιοηθίπσ ο 6]. ἵν. 16, βαγ5, Τὴ 9. Αροβί]ο «6π- Ἠκίρετ- 
1οἵΠΒ ὑπο Παοίσραπ Ἠρίβί]θ {ο Ὄο τοας {ο ιο ΟοΙοββίαΠΒ, Ώοοαιιδο ]ποιρ] 16 τις 
15 ὙΘΥῪ 5Πογῦ ἃπα 15 πο τεοκοπεά ἵπ πο Οαπο, γεύ 5611 16 Ίαβ βοπ1ο π|ι865᾽. 
Απάα Ῥεύποεη πο ος {του οοπίθατῖε5 Ιαΐεγ ΗετγεΥγ οἵ Ώο]ε (6, Α.Ὀ. 1130). 1Ὁ 1 Ἠεττογ οὗ 
Ῥο ποῦ Απβθῖπι οἵ Τιαομῦ, οοπιπιοηδίησ ΟΠ 05 ΒΔ Π16 Ραββ8Ρ6, Βα γ5: ΄Α]ῆιοιισ]ι Ῥο1θ. 

{π6 Αροβίϊο πγοῦς Ες ερϊβί]ο 4180 ἃ8. 5 δἰ ὑθ θη ΟΥ βἰχύθοπί ἢ, απά 16 18 
οβίαρΗκ]ιοά ὈΥ Αροβύο!ο δας που κο ο τορί, γεῦ ΠΟΙΥ ΟΠιτο (065 ποῦ 
Υθο]κοι Ώιογο ἴμαπ {οιγίοσπ), απά Ἰδ ῬΙΌΘΘΘαΒ 6ο 750} 0815. Ἠπηϊίαδίοη οὗ 
ἴλο Οαποτ υἩ {πο αγσαπιεπίΣ ἃπα ἴῃ ιο Ἰαησιασο οἵ ἄτασοιγδ. Οἴ]οιβ 

1 ᾳτορ. Μαρη. ΠἨογ. ἴπ Ιοῦ. ΧΧχΥ. 
6 25 (τπτ. Ῥ. 433, εᾱ. ἄα111ο6ο.) “Ἠεοῖο 
νιζα, οοσ]ορῖαθ τηα]θΙρ]ῃσοβία, ΤΟΥ ἄεοθπαῃ 
εἰ απαἰύποτ οοπραίαίατ; απῖα αίτατη- 
απο {ερίαπιεπίππα οπδίοᾶβΙεηβ, οὐ ἵατη 
πεοππάπτη Τιερί ἆεοαπ]οσατη 48η 568- 
οππᾶππα απαζίαον Ἐγαπρα]μΙ Ἠρτορ τί- 
Υ6ΠΑ, πδαπθ δα Ῥετ[οσΙοπΙβ Οα] τη 6 
οχίθμαιϊαν. Ὅπαθ οὐ Ῥαπ]ας αροΡίο- 
115 απατηνῖς ερίβίο]ας απἰπάθοῖπα βοχ1ρ- 
βου, βαποία ἵαπηθη οοο]εεῖα ποη Τῃ- 
ῬΗαβ απατη απαἰποτᾶεσίπη {εηεί, πό ος 
18ο ορίρίοἰαγαπι ἨΠΊΗΘΤΟ οβοπᾶετεῦ 
αποά ἀοοίογ ορτοβίαβ Τιορῖς οὐ Ἠιναπρο- 
1 βοοτοεία τ1πιαββεῦ’. 

3 Ῥαΐτοῖ. Τιαΐ. οαπντ. Ῥ. 765 (θᾶ. 
ἸΜ1ρης) “ἘΠῚ θᾶ 4παθ ογαῦ Τιαοᾶῖοεη- 
Βίατη 160 ῬταεοῖΙρί6 6οἱοββεπβίρας Ἰορί, 
απῖα, Πορθί Ῥεγραστα αν οὖ ἴῃ Οαποπθ 
ΠΟ Ἠαρεβίατ, ὉΠ] α τα {ατηση αὐ111{8 {15 
παροὺ. Ηθ π865 {Π6 θχρΥθΘΒΒΙΟΠ ΄ΘΗΤΗ 
αᾳααο ογαῦ Γιαοβῖορτβαπι”, Ώθόαπβο τὴν ἐκ 

Λαοδικείας 88 ἐταπε]α[οᾷ Ίπ {Πο Τατ 
ΈῬ]ρ]ο6 «ΘθΗΠ1 ᾳπ8θ Τιαοβιοθηβίππη ϱβῦ”, 

3. 96ο «αἰαίίαπδ Ὁ. 232 ΟΠ ἴμο απ- 
ἔπογβμῖρ οἳ {Π15 οοπΙπΙΕΠ{8ΣΥ. 

4 Α {π1|τὰ Ερίβί]ε {ο η6 ΟοτΙπ{πίαπβ 
Ῥεΐησ Ῥθτηαρςβ τεοκοπεᾶ 85 π6 τ5ίῃ; 
860 Ἐαὐυτῖο, Οοα. 4γοσγ. Νου. Τεεδί. τι. 
Ῥ. 866. 

δ Ῥαΐγοί. Τιαῖς ΟΤΙΧΧΧΤ. Ὁ. 1355 54. 
(εἆ. Ἰϊρπο) “οὐ δα Βἰπι]ζετ ερἰδίο]α, 
φιαο Τιαοᾶσεπείζισι ϱβῦ, 1.6. 4π8τη 65ο 
ΤιαοάΙισοθηβίραβ τη]β1, Ἱοραίατ ὙΟΌ]5. 
Ωπατηγίβ οὗ Ἠαπο ερϊβίοἰατη αππίατη- 
ἄ6οἴπιαπη γε] βεσίαπιᾷεοϊπιατη αΡοςίο- 
Ία8 βοτίρβοτ]ζ, οὖ αποθοτΙζαβ θᾶ 4Ρο- 
βίο! βἶοιῦ οπείοτα Πτιπανιζ, Βαποῖα, 

{8πηθηΏ οοο]εβῖ8 ΠΟΠ απΙρΗα5 αἸιᾶ 1 ατιἃ- 
ἐποχᾶθοῖτα ἴεπαί, αὖ εκ 1ρβο αρἰβίοία- 
ΤΙΠΙ ΠΠΊΠΘΤΟ οβίοπάετεί οἷο. Αἲ 1ο 
οπᾶ οἳ {Π6 ποῖθβ {ο {πο Οοἱοββίαπς ῃ6 
848, «Ἡποιαβααπο Ῥτούαπαϊίατ ερίβίο]α, 
αααθ τηῖββα δῦ δα ΟοΙ1οββ6ΠΡΘΒ. Όο- 
σταππα απίεπα νιάείατ πί Ῥτορίοτ ποίῖ- 
Πατη Ἰοροπίίππα 5αβ]ΙοΙαΠΊΠΒ Θ4ΤΑ α1ᾶθ 
οξύ δᾶ Τιϑδοάϊοθηβθβ ἀῑτοοία; απαπα, αὖ 
ἀῑσιπιαβ, ἴῃ ἀϑὰ ΠΟ Ἠαρεῦ εοο]ορίῖα, 
Ἐὶδῇέ ο{σο 8115.  Τπε {ο]]ονς {πο {εσύ 
οἱ [88 Τιαοᾷίοεαπ Ἐρίδί]αε, αἱ 19 15 ποῦ 
δηποίε θα, 
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ἘΠ 15} 
Οππατοὴ. 

Δοηβτίς, 

{οηπ οὗ 
ΒαΗβΡατγ. 

ΤῊΘ αρῖξ- 
{16 ταριι- 
αἰαίοᾶ ὮΥ 
1ιαηίταπο, 

-- 

ΒΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟ0ΟΙΟΡΡΙΑΝΕ, 

Ἡοποσου ἀῑά ποῦ οοπῄπο {Παπιβε]τος {ο {πο απαΠβεᾶ τοοοσπΙῖοη ϱΊγαη {ο {Π8 
ερίεί]ο Ὦγ {1ο συθαὺ Βίβπορ οἵ Ἠοπιθ, (τοαροτγ δα οαγαεΓα]]γ ἀἰθήπσιηεμεςά 
Ῥοέπεαση σοπαἵηπθηθβς απᾶ οαποπΙοΙγ; Ὀπῦ {815 Ἱπιροτέαπί αἰβυϊποῦϊοι γγας ποῦ 
Βο]άοπι ἀῑξγεφαταεά ὈΥ Ἰδαίου ἩτΙ{6Ι5, Τη {πο ἘΠΟΊ 5} ΟΠατο] ΠΟΥ εδρεςί- 
αγ 16 γα Γογσοῦίθῦ,. Της Αοἰ[ίο Δ οὐ οἵ Ο6υπε, π]ιο ντος ἁπτῖησ ἐπ 6 
ε]οβῖπς 7θ6αΥ5 οἵ {με {ἑεπίῃ οεη6αΥγ, ΞΡΕΑΚ5 α5 Γο]οπς οὗ δύ Ῥαπ]: ΄ΕΙίοεπ 
ερϊεί]ες πγοίο ὑΠ15 οπο Αροβί]ο {ο {ο παθίοπς Ὦγ Ἠϊπι οοπγετζεά παπίο {πο 
ΓαϊἩ: πο ἢ. ατθ Ίαγσθ ὈΟΟΚΒ ἴῃ {πΠ6 Β]ρ]ο πα πιακθ πΙποἩ {ου οἳσ απηθεπᾶ- 
τηθη6, 1 πγο {ομουν 15 ἀοοίτίηο ἴ]ιαῦ πας ἴθασπεν οὗ ἴῑο ἀεπίιιος’. Ἠο ἴπεηπ 

Ρΐνεβ α Πβί οἵ {πα ΑΡροβί]ες πτ]ζησς, ΒΟ. οἶο5αοβ τ ἢ ΄οπθς {ο ῬΗμΙΙεπιοἨ 
απά οπο {ο ἴἶο Τιαοάιοθαης; Π[ΐθεη ἴῃ αἱ] α8 Ἰοπά 85 επαπάςν {ο ἔα Ὁ] 

ῬοορΙθ1᾽.  Ασαϊπ, πΘαΤΙΥ ὕπο οεπέιτῖας Ἰαΐεγ «1 οἨπ οἵ ΒαΠββασγ, κοιίβο 
Ὑγθίησ οἨ ὑπ6 ΟΑΠοΟΠ, τθεκοἩς ΄ΕΙίεεπ ερἰβί]ο8 οὗ Ῥαα] ἱποϊπα θα ἵπ οπθ 
γο]απ1ο, ἔποισΊι 16 θ6 ὑπ6 τὶ 6-Βρυθαα απᾶ «ΟΠΊΤΩΟΠ ΟΡ πο οὗ ΠΟΥ 8}} ὑπαῦ 
6.6 αγθ οπ]γ ἔοπγύθθη ; ἔθη {ο Ομ ΟΠ 65 πα ἔοαχ {ο ἐπα  ν] 1815 : εαρροβῖης 

ὑμαῦ {ο οπο δα αγθββθα {ο {πο Ἠεβργοαννα 15 {ο θ6 γθοκοπθᾶ απιοπς {πο ΕΡΙ 5016 85 
οἵ Ρατ], ἃ5 Ζ6γοπο π6 ἀοοΐον οὗ ἀοοίουβ 566Π15 {ο Ίαγ ἄοππ ἴῃ ὨΪΒ ρτθίασθ, 

πΊογα Π6 τϑδαϊθί ὑΠ6 οαγ115 οὗ ἔποβθ σπὸ οοπέθπαβα ὑπαὺ 16 γγαβ ποὺ Εα11’. 
Βαὺ ιο δέξθοηθῃ ἰβ ἐμαὶ πο 15 αἀάταςθοα {ο ὑπ ΟΠυγοῖ οἳ ὑπὸ Τιαοά]- 
ΟΘΔΠΒ; ἃ πα {Ποιρ], 45 ἆ6γοπιο Βαϊ}, 16 Ῥο τοϊθοῦθα ὮΥ 81}, πθυθυ θ 655 νὰ 
16 ντ] έοπ ὮΥ ὑπ6 Αροβί]ο. Νου 15 ἐμῖς ορἰπίοη αβεαπιθᾶ οἩ {Π6 οοπ]οούατθ 
οἵ οὔμοατΒ, θαῦ 16 15 οοπβγπιθᾶ Ὦγ {ιο {δβίΙπιοηγ οὗ ἴλο ΑΡροδί]ο ἨϊπιβοιΕ: ΤΟΥ 

6 πιακαύ] ππεπίίοη οὗ 16 ἴῃ {ο Ἐρίβεο {ο ὑπ ΟοἱοξβδίαπΒ ἴῃ ὕποβδο πΓοχᾷςβ, 
Γιο ἐν ορἰεί[ο ]ια[ῖ Ίασο Όοσπ γοαᾶ αηιοπᾳ οι, εἴο. (0ο]. ἵν. 16)”. 
Δομτίο απᾶ «9 οῦπ αγθ {πο ἐγρίσαὶ ἐἰιεο]οσίατπς οἵ ὑπ Οσο] ἵπ {15 ΘΟ ΥῪ 
ἴῃ ἐ]οῖγ τεβροςίίνθ ασθ.. Τὴ Οοπαποβί οἴδοῦθα ἃ τεγο]αδίοπ ἵπ ΘΟΟΙ ΘΒ Β01- 
σα] απᾶ ὑποο]ορίσα] πιαἰύοχε. Το ΟἹα Ἐπσ]ε]ι ΟΠαγοῖι πας βοραγαῦθα {ΓΟΠΙ 
ὑπ Δηρ]ο-ΝοσπιαΏ ΟµαΥοἩ ἴῃ ποῦ ἃ ἔθ Ροίπίς Ῥοίμ οὗ ἀοοίτῖπθ απᾶ οἵ ἀῑβεϊ- 
ρήπο. Ὑϑῦ Ἠθγο πο Ηπά {ο γορτεβεπία{ἶνο τηε οὗ Ιεαγπῖπο ἴῃ Ῥοί] αστοοά 
ΟΠ {18 οπο Ῥοϊπί---ἴμο απθ]οτβΒῖρ απά οαποπ]οϊσψ οἵ {πο Ἡρϊδί]ο {ο {86 
ἸαοάϊεθαΠΒ. Έτοπι {πο Ίαησαασο οὗ ζοὗπ οὗ ΒαΠβΌιτγ Ἠούεγοαγ 16 ΑΡΡΕΣΥΒ 
Ενα! 5πο]ι γγὰβ ποῦ {Π6 οοΠΊΠΛΟΠ γογα]οῦ αὖ Ἰθαςῦ ἵπ Ἰή5 ασθ, απά ὑμαῦ οἩ {18 
Ροϊπῦ ὑδ8 Ἱπβύϊποῦ οἵ {Π6 ΤΠ ΠΥ γγαβ ΠΙΟΥΘ βοιιπιά ἔἶναπ {86 Ιθαγηῖης οὗ ὅ]ιο {ουγ. 

ΝΟΥ Ιπᾷοσἆ γγαβ 16 ιο απαϊεραίοἆ ορίπΙοη ουΥοη οὐ {ιο Ἰοαγποά ἴῃ Μῖ οοπη- 
Ὁ ἀατίης 0818 Ιπέθυνα]. Τμο ἢγβϑὺ Νογπιαν ΑγοΠΡΙΦΠΟΡ, Ἱαπίταπο, απ Τζα]α1 

ὮΥ. Ρἱγ απά οἀιοαίοη, οχΡ]αϊηΒ {ῃ6 Ῥαδβασο ἵπ 6ο Οο]οβείαπ ΕΡ 5016 ἃ8 
το[ογτίης {ο ἃ Ἰεύέογ ναἸθίεη Ὁγ ἐλο Τιαοάῖσραης {ο ἴπο ΑΡοβί]ο, απᾶ αάάς ἐπαξ 

1 4 βαποπι Τγοαίίδε οοπεογπίπῃ ἐ]ιε Οἶᾷ 
απιᾷ Νοιυ Τεδίαπιεπὶ ὈΥ ΠιΗτῖοας ΑΌρας, 
Ρ. 28 (ο. ὟΥ. ΤιἼβιο, Τιοπᾶοη 1623). 

3 Ίο8ΒΏἨ. ΜΤΙ8Ρ. Ερίεϊ. 143 (1. Ῥ. 219 
οᾱ. ἄΠεβ) “Ἠρίδίο]αο Ῥατπ]ϊ ααϊπάθοῖτα 
πο το]αηῖπθ ΘΟΙΏΡΥΘΉΘΗΒ8Θ, Ιοεί βὲὐ 
τα]ραία οὐ 16106 ΟΠΙΠΙΠΠΙ οοπηΠΙΠΠΙ5 
ορΙϊπῖο ΟῚ 6556 πῖςί απαἰποταθοῖτη, 
ἄεσοσπι δα οοο]οβίαβ, απαίποχ δα Ῥ6γβο- 
Πδ 5: 51 ἴ8ππΘθη 1116 4ᾳπαο δα ἨἩεβταςθοβ 
δϑὺ οοππυτηθεταπᾶα, δῦ θρὶβίο!β Ῥϑα]], 
αποᾶ ἴῃ ρταρθ[αῖοης 6715 αβίτιπετο υἱᾶθ- 
μα ἀοσίοτατα ἀοοΐου ΗΠετοπγτητς, 1110- 

τά 4ἱββοῖταοις αγσαίας αὶ θαπι Ῥατι]ϊ 
ΠΟ 6356 οοποπάεραπῦ. Οαοίθγαπι 
ααἰπίαάθοείπια οδῦ 116 ᾳπαοθ οοσ]θείαθ 
ΤιαοᾷἸοθηβίατη βογ]]ίατς οὐ οεῦ, πὖ αἱ 
Ἠϊατοπστητας, αἲ οπαιπῖρας εκρ]οάσαίτς, 
ἴππηθη 80 δροβίοϊο 5οτῖρία ϱ5δῦ: πεβπθ 
βεπἰθη{]α Ίαθο ἆθ αἱἴοτατη ργαθβατη δισ 
ορΙπΙοπθ εοἆ 1ρδίας5 αροξίο]ῖ {οςΗπιοπ]ο 
τορογβίαν. ἸἨἈοπαϊπϊς οπῖπα 1ρείαδ ἴῃ 
ορῖβίοῖα αᾱ ΟοἱοββδΠβθβ Ἠ15 τοχβ]β, 
Φιμπι Ἰοεσία Γιογίέ αφιιᾶ 905 Ίιαεο ερῖ- 
βίοϊα, οἷο." 

ΤᾺ ὦ τὰ πο σσ ὔτ ο 
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οἴλογπ]βο “που που]ά ο πιογο ἴπαπ {Πτίοεπ Ἡρίευ]ορ οἵ Ραα!11’. Τας 
Ἀθ ἰαοῖϐ]γ Ι6ΠΟΥΘΒ ὑπ Ἡρίδύ]ε {ο ιο ἸαοάίσθαπΕ, πἩ τυ ΠΟ ο οαη Ἠαγᾶ]γ 
Ἠαγο Ῥεοῃ απασαπαϊπύος. 

Ίπάσοά {πο βα{ο5ῦ ογ{ογίοη οἵ πὸ οχ{επύ {ο π]ΙοἩ {Π||8 ορίπίοπ ρτουαϊ]θᾶ, Οσεατ- 
ἵ8 {ο Ῥο {οιπᾶ 1π ιο ΠιαΠΙΒΟΥΙΡίΑ. Αὖ αἲ ασοβ ἴγοπι ιο βἰχκδ] {ο ο τ6ησε ἵπ 
β{ιοθηί]ι οθπὔιΥΥ πο Ἠανο οΧαΙΠΡΙΟΦ ΟΓ 155 ο00ΙΥΥΟΠΟΘ ΑΠΠΟΠΟ ἐ]ο Ῥαπ]ίπο το νο 
Ἡρϊδί]ες απᾶ παοδύ ἔλθ ΘΗ] πηθλοαῦ αΠΥ ΠΙΑΥΙΚ«5 γ/Ἠῖο] Ἱπαρ]γ ἀοαρέ ταβρεοί- οραπ/χ]ος. 
Ίπσ 105 οπποπΙοψ. Ἔμαβο ΙπβίαΠοθΘΒ 4Υθ ΠΙΟΥΓΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ Ῥγορογίίοι {ο 
{π6 παπιρου οἵ οσίαπέ ΜΑΡ ἴῃ {Πο ΘΑ ΠΟΙ εροςἩ {Παπ ἴῃ ο Ἰατογ”. [ἢ οηπθ 

οὗ ιο {πτορ ος ἴοαγ οσίαπῦ δα που {165 {ου ιο Ο]ά Τατ Ὑετεῖοη οἵ {π6 
Ῥαπ]πο Ἐρ]ςί]ος 16 Ίαν ἃ ρ]οσθῖ. ΤΠ οπθ οὗ πο πο πιοδῦ αποϊοπῦ οορίθΒ οὗ 
«16γο0πιθ3 γουῖσεά Ὑπ]σαῦο 16 15. {οαπά”. Απιοης πο Ετδῦ οἶαβ Μβς οἵ 
ὑπ] Ἰαΐέου νοτβῖοη 165 Ἰπβεγθίοη 15 α]πιοβί α5 ΟΟΠΊΠΙΟΠ 45 15. οπηββίοη. ΤΗΙ8 
ῬΗΕΠΟΠΙΘΠΟΠ ΤΙΟΥΘΟΥΟΥ 18 ποῦ οοπῄπθά {ο αΠΥ οπθ οοππίτγ. ΤίαΙψ, Βραίη, 
Ἐταπςα, ]γο]απᾶ, ἨἘπο]απά, Θ6ΥΠΙΑΗΥ, Απύσετ]απά---α]] ο στοαί παύϊομπβ οὗ 
Ταῦ Ομτ]αιοπάοπι-- οοπγ]ραίθ οχαπαρ]ος οὗ οατΙγ πιαπιβοτῖρύς ἴῃ ΒΊΟΝ 
0815 ερίεί]ο μὰ8 ἃ ρ]αςοὔ. 

ἈΑπά, π]αη {πο Βογϊρέιγθβ 63Π1θ {ο Ὀ6 ἰταπε]αίεά Ἰηΐο {πο τοτπασπ]αγ οτείοης. 
]Ἰαησπαφαεβ οἵ πποᾷετη Ἐπτορο, ὑπ|8. ερὶβί]ο νγὰβ ποῦ ΙποοπΙΠΙΟΠΙΨ Ιπο]αᾶεᾶ. ΑΙ0ΐροι- 
Έμας πο πιθοῦ τὶ απ Α]ρίσοηρίατ γογοίοη, γα] 15 βαϊᾶ {ο Ῥο]οπς {ο ὑπ 5181. 
ὑμϊτέεεπ{] οοπύανγὅ. Τ]β {οο 16 5 {οππᾶ ἴῃ ἴπο Βολεπιίαῃ Ἰαησπασο, Ὀοῦ]μ Ῥοβοιηίβη, 
ἴῃ πιαηιβοπρύ απἆ ἵπ νο θατΙγ Ῥηϊπθοά ΕΒ10]65, ἵπ γατίοι5 γεοθρηβίοης”, 
Απά ασαϊη αη οἷά ἄειπιαν ἐχαηβ]αβίοῃ 18 οχίαπί, πἩ]ς], Παᾶσῖπς {γοπι 11π- ἄθτπιαη, 
δαϊβῦϊο ροσιΠατΙθῖες, οαπηποῦ Ῥο αββῖσπεᾶ {ο ἃ Ιαΐεγ ἀαίο ἔ]παν αΏοιαῦ ἴἶιθ 

{οπγίθεηί]Ἡ θην, απ γγας ΡΥ ηὐθα ἴῃ ποῦ 1658 {απ {οπτόεεη οἀϊθίοπς οὗ 
τ6 επιαη Βἱρ]θ αὖ ὑπθ οἱοβθ οὗ 6ἱιο β{ιοεπίἩ απᾶ ἴο Ῥοσίπηϊησ οὗ {ο 
βἰχίεοπίῃ οεπέυτῖος, Ῥοΐογο Πα ΠΥ 5 γογείοη αρροατοᾶδ. Τπ ιο εατ]γ Ἐπς- Ἐμρ]ϊς]. 
115} ΒΙ10165 {οο 16 πας ἃ ρ]ασο. Τπουσ]ι 16 ννας οχο]αᾶεᾶ ὮΥ Ῥοῦῖι /γο]Ιβο απᾶ 
Ῥτχνογ, γοὺ τ ἀῑᾶ ποὺ Ίοης τεπιαίπ απγαηκ]αίεά απά αρροατς ἴῃ πο 
ἀϊβογοπύ απά ο π]ζο Ἱπάερεπάεπέ Υογβίοης, ἵπ Μ55 γη ίεη Ῥοίοτο {Π6 πιά ά]ο 
οὗ ἴπο ΒΠιοεπίἩ οσπ6νγ". ΤῊΘ Ῥτο]οριο ρυθῆχϑα {ο ὑΠ|6 6ΟΠΊΠΙΟΠΘΥ οὗ πο 
ὕνγο ΤΟΥΤῚΒ ΤΙΠ5 ας [ὉΠΟΥ͂ : 

1 Ραΐτοῖ. Για. στι. Ῥ. 331 (ο. Μϊσπε) 
οἩ Οο]. 1. τό “Ἠαος 51 οββεῦ αροβίοΙ1, 

να] σθεη τ] ἃ ἔθ ΥοαΥς οὗ {Πο Οο- 
ἄεαχ Αππζαώμιμ. 

αἄ Τιαοᾶίσσπξε» ἀϊοοτεῖ, πο Τιαοᾶίσε- 

πι; οὗ Ῥ]πβαπαπι ἰποάρθαῖπι οββοΏῦ 
ερῖρίοίαο Ῥαιιῃ’. ο ελοπ]ᾶ ρετπαρβ 
χοαᾶ απ ΤΟΥ ΧΙ, «ᾳπαποτᾶθεῖτα ἴον 
εποᾷροῖτη), 88 Τιαηῖταπο 15 ποῦ 1]τοΙγ 
{ο Ἠατε ᾳποβοπεᾶ {ο Ῥαα]ίης απ{Ποῦ- 
ΡΗ1Ρ οἳ πο Ἐρίβί]ο {ο πο Ἠορτους. 

3 ΤῊΘ Ῥτοροτβοη Ἠοπεσοι {5 τοτγ 
ἀπΠετεπ{ τη ἀῑῆετοπῖ οο]]οσίῖοτπς. Τη ἴ]ιο 
Οαπαρτιᾶρο Ὀπιτετεϊσ Τήρτασγ 1 ἑοαπά 
{86 αρὶβί]ο ἴῃ ἴοατ οη]γ οὐ οἳ 6οπιθ 
ΕΙΣ μ55 πΠΙοὮ 1 Ἱπεροσίθᾶ; ΠΤΏΘΙΘΑΡ . 
1η {πὸ ΤιαταβεῦἩ Τήρταχγ {πο ρτοροτβίοη 
π8β 181 ϱΥΘ8Ί6Ι. 

ὃ Ἔμο ϑροουζωμηι οἱ Μαϊ, 5866. 40ογο, 
Ῥ. 28ο. 

4 ΠῚ6 Οοᾶες Ἐπ]άσηςϊίς, ΒΟ πταβ 

δ Τμο Ἠεί οὗ Μ855 σἵνεη 4Ώοτο, Ρ. 280 
βα., ὙΠ| εαρείαπ/{]α[ο 15 εἴαϊοπισηὔ. 

6 Απ αοοοαπῖ οὗ {Π15 ΜΒ, πΠἩῖοὮ 15 αὐ 
ΤΟΜΕ, 15 σἴγεη Ὦγ Ῥετβς ἴῃ ο Ώευιμο 
ἄς ΤΠέοϊοφίε ν. Ῥ. 3534 (Θα α8β88. 1852). 
Ἠο αβοτίρες {πο ἰγαπε]αίίοπ οἱ {πο ΝΘ 
Τοβίαπιοπό {ο ἴπο ταῖἩ οοπίαΥγ, απᾶ 
ἀαΐθς {πο μ8 ἃ 11{{16 Ἰαΐσγ. 

7 ΤΠΕ τεγεῖοη 15 ργ]ηζθᾷ Ὦγ Απσογ, 
Ῥ. 170 Αα. 

8. 966 ΑηΡ6Υ, Ῥ. 140 564.» Ρ. 166 κα. 
9. Ἔμοαρο ἴπο γοετβῖοπβ 816 ρτίη{θά ἴῃ 

Του 55 Νσιυ Τεδίαπιεπέ ἐγαπειαίεᾶ ὃν 
δ΄. ἨΓἰαϊι[ (1721) Ρ. 90 54.,απᾶ {η ΕΌΥΒΠ411 
απᾶ Μαδάεπ5 ᾿γγψοϊ 6 Ὑεγείοπς οἱ 
ἴιο Ποῖι Ἠϊνϊίο (1850) τν. Ῥ. 438 54. 
ΤΗεΥ ατε 8150 σίνθῃ Ὦγ Απσογ Ρ. τόδ Ρα. 
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ΕΠ ΡΊ ΒΕ 
Ῥτοίορτιθ. 

πο Ὑει- 
ΒΙΟΠΒ οὗ 
[86 ερίδ- 
{16. 

ΕΡΙΡΤΙΡΒ ΤῸ ΤΗΕ Ο6ΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡ. 

ἐΤμαοᾶϊορηςίς δη 4150 ΟοΙοσεΠβθΒ, ἃ5 ὕπο {οππΠ6β απᾶ 00 Ρερ]ε ἴῃ 
ΠΙΑΠΘΥΒ, 
απᾶά ἀἰδεογαοᾶς ΠΙαΠΣ6. 

Τ]ιθςο Ῥοη οἵ Αμἴθ, απά ΑΠΙΟΠΣ Π6Π Παάάεηπ 6 {αἱ5θ αροβί115, 
ΤΠεγίογα {ια ροδί1ε ὈτίησιίἩ Ἠεπα {ο πιψπάο οὗ 

15 οοππθγβασῖοη απᾶ {γαπο Ρρτθδυλίηπςσ οὗ {με σοβρε], απά ϑχοἢ Ἠετα {ο ὈΘ 

εἐ]ά{αςέ ἴῃ ὑπ ἔτοιτο θέ απά Ίοαο οἵ Οπῖςέ, απ {ο "6 οἵ οὐ γη]. Ῥαΐ0 εις 

Ρἱκ61] 15 ποῦ ἴῃ οοπηγΏ δύσῃ Ῥοο]άΒ, απά ὑμου ον 16 πα Ὀαὺ Ἰαῦο ἰταπβ]α(ίά 
Ἰπίο Επσ]δοἩ ὑππρ 6}. 

ΤῊΘ ντο {ογπις οὗ {π6 αρϊςε]ο ἵπ 1655 Επρ]ίςΙι ἆγεδς αγα α5 {οἱ]1ον/ς”. Τ]ιο 

τογβίοη ΟΠ {86 οἴ Ἱαπά 15 οχίαπέ ΟΠΙΥ 1Π ἃ 51Π9516 Μ5; {86 οίμοατ, βίο ος- 
οπρῖθς {86 τὶσ]ιῦ ΘΟ] ΤΏ, 18 οοπιραγαϐΙτε]γ ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 

έΡοτ], ἃροβίϊθ, ποὺ οἵ ΠΠ6Π, πθ 
Ῥί ππαἩ, Ρυῦὺ Ὀὲ ὦἆπεξα Οπδί, {ο 
ἴλο ὮὈτίίμετεπ {αῦ Ῥεηπ οἵ 1,80- 
ἀΐοαο, 6τασθ {ο 2οα, απά Ῥεος οἵ 

ᾳοᾶ ἴλπο {πάϊν, απᾶ οἵ {π6 Τοτά 
παρα Οτα. ἄἀτασῖς 1 ἆο {ο Οπδύ 
Ῥϊ αἱ πιψπ οπἴδοαη, (αυ 20 ο 
ἀν προ ἴῃ Ἠϊπι απἀ Ιαβδάησο, Οἱ 

πο Ῥίμεορύ αὐϊάϊησο ἴθ {ο ἀκα] 
οἵ ἆοοπι. Ἀθ ἢ υπογάογποᾶο νβ 
οὗ βάπι Τε6εύη 8ρ60ςΠο {67η7ησθ, 
ὑμπαῦ τ8 οπεγίπγηο Ώο μ6 βοὐηξιβῦ- 
Ἠθββθ οἵ ἴπο ΡΌΒΡΘΙ ἴπαῦ οἵ πιο 
18 Ῥτοσμίᾶ. Α1Ρδο ΠΟῪ 8ομα]ὶ ἀοά 
4ο Ίο Ίδαγησα, απά ἆογπσο οἵ 
Ῥ]οββάποβ»ο οἱ σου κὶβ, νυ μῖο Ἠοε]ί]ιο 

οὗ Ἰγῇ 18. Απά ΠΟΥ ορεπΗ Ῥεη 
Π1Υ Ὀοοπμαϊβ, ίσα 1 βυῆῖτο ἴῃ 
Οτιδῦ «]αβα, ἵπ σ ΠΟΘ 1 ρ]αά 
απᾶ Ἰοῖ Απά ὑμπαῦ 18 ἴο πιο 
Ἠεειίμε οπογ]αξίγησε, ὑλαῦ Ολα 1 
ἀἰάο νι οὐγθ Ῥγεϊοκίς, απά ΤΥ- 
πηγα]ησθ ο Ἠοιγ Βρίπέ, Ὁ 1} 

(1843), ο ἔαίκος [8:6 ταχθυ ΤΟΥ ΤΥΟΠΗ 
Τιονῖ5 απᾶ ἴἶπο οἴπει ἔγοτη ἃ Ώτοδᾶεπ 
ΜΒ. ἢν δ δεβίοοιξ 8150 Ίαβ ρυϊη θα {1ο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΘΥ ΥΘΥΡΙΟἨ ἴῃ Ἠ15 «αποπ, Ῥ. 457 
(ο. 4), ἔτοπι Έ ου5]ια]] απᾶ Μαάάεῃ. 

Οἱ οὔθ οὗ {π886 ἔπο ΥθΥΒΙΟΠ5 ΕῸΥ- 
8181 απά Μϑδάᾶθη ρῖνθ ἃ οο]]αίίοι 
οὗ Εοτοτα] μ55; ἴ]ιε οἴμου 15 {α]κεη ἔτοπα 
8 Βἱησ]ο 8 (τ. ϱ. χχχ!). Τιεπῖςδ ἆοθβ 
ποῦ βἰαΐο ππθηπσθ ο ἀθγίτοᾶ {Π6 ΤΆΓΟΥ 
οὗ {πθ56 ἴπιο Υ6ΥΒΙΟΠΕ, θαΐ {Πετθ 681 Ῥε 
1016 ἀοαθὺ ὑπαὺ 10 ο8πΠο ΊΤοΠΗ {μθ βϑτη8 
μ5 Ῥερῃς. 2ο73/(Ρε]οπρίπρ {ο Μαρά. Ο0]]. 
Οαπιῦγιᾶσε) ἔτοπα νῖσ] 16 πας ἵακεη Ὦγ 
Ἑοτβ]λα]] απᾶ Μαᾶάεη (1. Ρ. Ιπ1); 5ἴπορ 
Ἰᾳθ οἰδοπ]ιογο πηρηίοπς αβῖης {Π15 ΜΒ 
(ρ. τοῦ). 189 τετβῖοη 15 ποῦ ΚΟ {ο 

ἑΡοπ],αροξί]θ,ποῦ οΕΠΊΘΠ.ΠΘ ΏγΠΙαη, 
Βαὺ Οἱ 5“π65ὰ Οπ]δέ, {ο ἐπ Ὀγίθ]θγαη 

ὑμαῦ Ὀεῃ αὖ Γαοᾶῖσε,σταςθ {ο 50, απά 
ρ6ες οὗ ἀοα μα [αάϊτ, απά οἵ ιο 
Τον ΄πεδα Οὐβῦ. 1 4ο ἐπαπ]γψηρίς 
{ο πιγ (οα Ρἱ αἱ αγ Ρτεῖθυ, ὑπαὖῦ 29 Ὦο 
ἀπει]ῖης απά Ιαδίσης ἵπ Ηἶπῃ, αρίάῖησ 

{μ6 Ῥποαςδί ἴῃ ἴ]ο ἆαγ οἵ ἆοοπι. ΕῸΥ 
ποαϊθμῖν {πο γεγη βΡεκγης Οὗ ΦΠΠΊΠΙΘ 
νηπῖκο ΠἹ6η Βαύῃ Ἰευῆάο 2οα, ἐπ6 
ΒΟ. πο]άση ἴπνπο 508 1ο {6 

ἐτοπί]ο οἵ {Π6 5ο5Ρο], ὑπαῦ 15 ρτοε]ίά 
οἵ πα, Απά ποῦ Ἠετα {παῦ Ῥοπ οἵ 
Π16, {0ο Όλο Ῥγοβσίύ οὗ ὑσύμθ οἳ ἴλπο 
βοβΡε1, ἄοά εοπα] ππα]κα ἀἱβαεγαγης, 
απᾶ ἆογπς Ῥοπγσηγίο οἵ του κῖβ, απᾶά 
Πο]ίπο οὗ ειοτ]αβάτς 1. Απᾶ πουν 
ΤΥ Ῥοοπά18 Ῥεπ οΡθΗ, πμ] Ὑ βαῇτο 
ἴῃ Οσ]δί {Πππ65ὰ, ἵη γηίσηε Υ σ]αάς απά 
19. Απά {μαῦ 15 {ο πα {ο οπετ]αςίέ- 
γης Ἠε]ίῃο, ἐλαῦ ἴμὶ5 5απιθ ἐπῖπσ Ὀ6 
ἀοοηῃ Ὦ} 5018 Ργ6ί6Υ5, απᾶ ΤΙΥΠΥΒ- 

γης οὗ ιο Ηο (οοβί, οἴσίιεν Τί 

οσῖςδί ἵη απΥ οἴμοτ. Ἐοτε]μα]] απᾶ Μαᾶ- 
ἄθῃ σἴτει {πὸ ἁαίο οὗ ἴπο μ8 85 αὐοιιῦ 
[440. 

1 Έτοπι ΕΌΓΒΗ8]] απᾶ Μαᾶᾶση, τν. Ρ. 
435. ΤῊΘ εατ]ἱθβῦ 155 πο] οοπ{αϊπ 
{]ιθ 6ΟΠΊΠΊΟΠ ΥθΥβίοη οὗ {πα ΤιαοβιοθαἨ 
Ερὶ5ί]ο ({ο οι 0115 Ῥτοίοριθ 16 Ρ6- 
Αχεᾷ) ἀδίθ αὈοαί Α.Ὀ. 1430. 

3 Ἐτιπίαα ἴτοπι Έ ογβ]ια]] απᾶ Μαᾶᾶθη 
1.0. 1 ΠΠ αββιγθᾶᾷ Ὦγ ἴποβο πο 818 
ὉΒΟΥΟΌΘΉΙΥ οοπγεγβαπί τ] οἷά Ἐπς- 
Ἠ51, ἐμαὺ {16Υ οςη ἀἱβοθτη πο ἄἀῑετ- 
εησθ οἱ ἀαίο ἴῃ {ἴ]ορβο ἴπο τοιβίοΏΒ, 

απά ἐπαῦ που Ροί] Ῥε]οπς ρτοῦαῦΙγ {ο 
ἴμο ΘαΥΙΥ 765 οὗ {ο τρέμῃ ορηίασγ. 
ΤῊΘ ΤΆΓΟΥ τθγβΙοη 15 ἔα]κεη ἔγοτα ἃ Ῥεῖ- 
ἴθ: Τιαῦῖη ἰοχὺ (απ ἐπ οἴμοτ, 

ο... ιν... ο σον τ 

ο... ο. 

πο ΨΥ 



ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤῸ ΤΗΕ Ο0ΙΠΟΡΡΙΑΝΡ. 

ον ὈΪ ἀεείμ. Τὺ 18 {ογβοῦμο {ο τὴ 
ΗΕ Ἰπίο Οσα, απά {ο ἆἀἱο Ἰοῖο 
πηλοιύεη οοεμἀθ. [ἢ Υ5 Ἰθ 5οια] 
4ο 8 πιογοῖ, ἐλαῦ 29 Ἠαπο {10 
ΕΠΙ Ἰοιγηρο, απά ]αῦ 20 Ῥο οἵ 
ο πῖ, ΊΤΠείογε, ἀθτ]γησίς, α5 26 
Ἰαηπ Ποιὰ ἴῃ ῬΙΘβεπεϱ οἵ πια, 
ΠΟΙ 26, Απ ἆο 26 ἴῃ ἀτεάο οὗ 
αοα; απά 16 βοἶαὶ Όο ἴο 2οα 1] 
πηθμοπίαηυ οοπᾶ. Τὸ 15 [ουβοῦμε 
6οἆ λα πονο]Ι δι ἴῃ νβ. Απά ἆο 
ο πθλοπίοι ϱοἩἳγ τ] ΠΥ] ΠΡ, 

ταῦ ΜΟ86ΙΙΟΥΟ 20 ἆοοη. Απά ιαῦ 

16 15, ἀει]γηςί», Ιοίς 26 ἴῃ ΟΠςῦ, 

απά Πθο 76 πιααᾶά ἴοι! ἴῃ οἶαγ. 
ΑἸΙΘ 3016 αχϊηφί5 Ῥ6η οΡροῦ αποηἒῖς 
ἀοά, πὰ Ὦο 2ο ἴαβύῃθα ἴῃ ιο 
πο οἵ Οὐδ. Απά νηίσῃο Ῥεοι 
Ἠοο], απἀά βοοί!, απά ομαβί, μὰ 
τισηίγ]]5, απά Ἰοπαβ]ο, 4ο 26; απά 
νἨῖρμθ Ποιάοιπ απά ἴα]κο ἴῃ Ποτίε, 
Ἰο]ά 536; απά 16 βο]ιαὶ Ῥο ἴο 501 
Ῥ6θβ. ΗΟ]1 πιεπ ρυθούθῃ 5011 Ὑγ66], 
ἴπ ο ογαςο οἵ ου Πογά «αερα 
Οὐἰϑὺ, ση ιο ΤΟΙ (οοςῦ, Απά 
4ο 56 ἰπαῦ Ρἱβ61 οὗ (Οοἱοβοπβῖβ {ο 
ΡῈ το {ο 20.1. ΑΠΙΘΗ, 

117, οἴσ]ιου ὈΪ ἀθοίῦμ. Εουδοῦμο {ο μι 
16 15 17 {ο γὰρ ἵπ ΟτΙβῦ, απά 0ο ἀῑο 
1016, Απά 18 ΠΊΟΓΟΥ 8ολα] 40 ἵπ 308 
Όιο 58Π16 ἐμήπσ, ὑπαῦ 26 Πποιπ Ἠαπθ 
{Π6 5816 Ίοπο, ἃπα ὑπαῦ 1ο Ὀ6 οἵ 9ο 
η]. Ἔπογίογαο, 26 Μ͵60] ὈΙΠΟοιοαᾶ 

Ῥνίθιογθη, Ἰιο]άς 56, απᾶ ἆο 56 ἴῃ ἴ]ιθ 

ἀγοοάο οἵ ἄοᾶ, ἃ5 536 Ἠαπ Πανάς 
ἴμο Ῥγοξοπσθ Οὗ πια; απᾶ [17 βο]ια] 
Ῥο {ο σοι υηθποαίθη οεπἆθ, Βοῦβο]! 
16 15 αοα ὑπαῦ πον} ἴῃ σοι. Απ, 
ΠΙΥ νοε] Ὀϊήοιεᾶ Ῥτίμοτει, ἆο 26 
πηθ]λοιῦ ΕΠΥ νηθλάτανγης π]αῖ ΘΈΛΟΙ 
ὑΠ]ησίᾳ 56 ἀοῃπ. «οἱθ 26 ἴῃ Οπδύ, απά 
6βοΊισπθ 26 πιοπ ἁἀθίοα]ιά ἴῃ Ἰποτο, 
οἱ Γοιιῖ την. Ῥο 8116 2οιγθ 

ΔΒ ΥΠΡῚΒ. ΟΡΕΠ αποπέίς ἀοά, πὰ Ῥο 
το Βὐϊα οἴαβῦ ἴῃ {1 νι οὗ ΟνΙδί. Απᾶά 
4ο 56 ὑπο {π]ηρ15 ὑμαῦ Ῥεη Που], ἃπα 
ίτουτο, απᾶ ομδαβύ, απα 1186, απά 8010 

{ο Ῥο Ἰοπαεά; απά Ἱερο 56 ἵπ Ἠετίο 
ἴπο Οήποίς ὑπαῦ 26 Ἰαπθ Πογά απά 

{ακοα; απά Ρ6685 5018] ο 6ο 2ο. Α116 

ΠΟΙ] πθη ογούεΠ 508 Υεε]. Το σταςο 
οὗ οπγο Τιογά «]αρα Ον ο σι} 
30118 Αρ], Απά ἆο 56 μαί ΡίδΗΙ1] 
οἵ Οοἱοσεπβῖς 6ο ε τες {ο 501. 
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ΤῊ ΙΒ. {ου πιογο ἴπαπ πῖπο οθπέαγίθς ἐς {ογσεά ορὶβῦ]θ Ἰογεγεά αβοιύ Βονῖναὶ οὐ 
ἔἶιο ἆοογβ οἵ ἔῑιο βαογοὰ ὅποι, νι ποὺ οἴέ]ιου Επαἶπσ αἀπαὶβρίοι ος Ῥοΐπος 1εατηίης 
Ῥοτοπιρίογ]γ οκε]αάεά. Αὖ Ἰεησί]λ ἴἶο τουίνα] οἵ Ἰεατηίης ἀθα]ῦ 105 ἀθαί]ι- δια 60Η 

. : " ἀεπηπαίΙοη 
Ιου {ο {18 ἃ8 {0 80 ΠΙΑΠΥ οἴμαν 5ΡατΙοι5 ῬτείεηβίοηΏδ. ΑΦ ἃ τη]ο, ΏΟΠΙΔΠ οὗ 1ο 
Οα{1ιο]ίος ατιά Ἰνο{ογπιοΥς γ6 16 δα πα!]γ είγοπσ ἴῃ (ιαῖν οοπάθηπαδίοη οἵ 108 ερἰρί]θ. 

ΥΙΟΥ ΠΙΘΡΕΠΘΒΡ, Τμ Ἰαπρτιαρο οἵ ΕγΥαΒΠΙΙΣ ΠΊΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 15. σου απούϊηρ; 

{0Υ 108 ΟΥ 5816, απ τητιβῦ πού θ6 ἁλαίθᾶ ὮΥ ὑγδηβι οι : 
εν ΙΙ παροὺ Ῥαπ] Ῥταείογ γοσπ]αβ αἰαποῦ εκ οαοεῦοτῖβ ο]ας αρϊβίοΙς Θ/γῖοίτος 

πιοπάΙσαίαβ......Νοη οδῦ οπ]αργίς Ποπαπ]ς Ρα παπα Ῥοσύα5 ε[ῄπσογο. Τοπαῦ, οἱ ἔγδβ- 
{αἱραγαῦ, πιογαβ ΠαΠΙΠΩΒ Ἰοᾳπἱέας Ῥαπ]αβ. Αὖ Ἰαος, ργαείογ(παπῃ απο Ργουίς- ΠΠ 
βἶπια, οβῦ, αιαπα {γ]σεῦ, απαπα ]αοοί |... Ωπαπαπαπα απῖά αὐθποῦ αγσιπησπζατί ἢ 
1ιοραῖ, αὶ το]εί, αρϊβο]απ...... Να]απα ατσαπιοπύαπα οβιοαοῖαδ ροεγβπαβοτῖό 
6.1 ΠΟΠ 69586 Ῥαπῇ α παπα 1ρβα ορ]εύο]α. Εῤ 51 απὶά πηΠῖ παγῖς οδί, ο]αδ- 
ἆθπι οξύ ορίποῖν ααὶ ΠαθΠΙΦ 51.118. ΟΠ γαύογαπι ὑπ ΘΟΙΟΡΌΓΙΙΠ οπιπία 
βοπηρία οοπθαπηπανΙ6, οοπβραγοανίό, ρου], αο Ῥγαθοίριιο εἶαδ απἱ Ῥταρ 
οαείοτῖς ΙπάΙσπιβ εγαῦ θὰ οοπύιπηθ]ία, ποΠΠρο 1). Ηἱογοηγπι{ 1.) 

1 Οπ Οο]. Ίν. τό. Ἑναβπιας 15 ἴοο 
Ἠατά προπ ἴπο πύον οὐ {815 ἸΙείίετ, 
π/πεη 6 «Ώαχσθβ Ἠῖτη ση ἢ ϱαοἩ ἢ ΓΤ] 855 
οὗ {ογρεχίθΒ. Ηθ ἆοθβ ποῦ οχρ]αίη ΠΟΥ 

{115 Ἠγροί]μεβίβ 15 δοηβδιβύθηὐ ση {πο 
οοπάεπαπα/ίοη οὗ ἴ]πθ ἘρίΡ{]θ Το {πο Τια- 
οὔ1σθαπβ ἴῃ Ἠίοετοη. Τγ. Π1. 5 (ᾳποῦεᾶ 
ΔΙΌΟΥΘ Ρ. 201). 

5. 
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Ἐκοερ- 
ΏοἨΒ. 

Ῥναίοτῖας, 

Βίαρ]είοη. 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΟΟΙΠΟΡΡΙΑΝΡ. 

Βαΐ 5οπιθο οεοση{γῖο βρΙΓΙ{5 οη ού] 5115 πτογθ 5611] Γοαπᾶ {ο πιαϊηἰαϊῖη 1ἐ5 
βοπιπσπθ5». Τητ5 οἩ {Π6 οπθ Ἠαπά {πο Ππί]λεγαπ ΒίΘρΡΗ. Εγοδίογίας ργείασθΒ 
5 δαϊθίοπ οὗ 5 ερῖεί]ο (Α.Ρ. 1505) πΙ(Ἡ πο βἐαθεπιεπό ὑπαῦ ο ΄γοβίογθ8 
16 {ο ὑπ6 Ομγ]κάαπ ΟΠατε]; Ἡθ σῖναἙ 5 ορίηῖοπ ὑπαὖ 16 σας πγίοη ΄ οἰ ΠΟΥ 
Ὦγ {π6 Αροβίο Ἠϊπιβε] ου Ὦγ 5οπιο οίΠεγ ΑγροξίοΠο ππαΠ’: Ἡθ ἀθε]ατθΒ 
ὑμαὺ {ο ἨπδεΙ{ 16 15 ΄τοᾶο]επέ οὗ ἴμο βρὶυἱῦ απἀ στγαςθ οἱ ἴιο πηοβὺ ἀῑνίπο 
Ῥατ]); απᾶ Το τεεοππεπᾶς γοιησεν {θασ]οαις οὗ {Π6 4οβΡε] {ο ἔτγ ἐλαῖν 
βἰγτοησίἩπ ἵπ οχρ]αϊἰπῖπς 16, ὑμαῦ πας ΄αοοαδοπηίπς ἔΠεπιβε]γος σγαᾶπα]!γ 
{ο ιο Αροβίο]ο ἀοούτῖπο {Π6Υγ τ οχἰταοῦ (Πεηςσο α Παγοιγ Ἀηθείεν {Παπ 
απηργοδία απά πεοίαγ] Όπ {πο οίπεν Ἠαπά {ο «ο οδαῖο Βίαρ]οίοη γνας 

ποῦ 1658 6ασεΥ ἴῃ 5 αἄγοσαογ οἱ {Π15 παϊδεταρ]αο οεπίο. Το Ἠϊπα 15 σοπιΙηθ- 
ΠΟΒ5 Ἠαᾶ ἃ οοπίγοτογβία] τα]αθ. ΆΑΊοης πμ βογεταὶ οίμες ΑΡΟΟΥΡΙΙΩΙ 
νπἸπσς τυ οἢ Ὦοθ αοοερίεά ἴῃ ἨΚο ΠΙαΠΠΟΥ, 16 γαΒ ἱπιρογίαπὸ ἴῃ Ἠῖς εγες 
5 Πονίπσ ἐαῦ {πο ΟΠατος Ἰαά απθλοτΙόγ {ο οχε]πᾶο ετεπ Αροβίοϊο 
Ὑτ]θησς {γοΠ1 ια ΟαποηἨ, 1 8ο ]αάσεά 4”. Βαῦ βποἩ ῬΠαεποπιθηα ΊΘΓΘ 
ααϊΐθ αἈπογπια]. ΤΠο ἆαππ οὗ ἴμο Ἠο[ογπιαοη θροῦς μὰ οεβεσίτια]]γ 
εοατεᾶά απΤΑΥ {5 ο]ιοβί οἵ ἃ Ῥαπ]πο ορὶδί]ο, ἨΠῖοἃ (πο πιαΥ ΟΠ ΘΙ 
Ἠορς) ὰ8 Ὀθθῃ Ἰαὶά [ος ετσον απά π] ποῦ ασαῖπ Ῥο 5αβετεᾶ {ο Ἠαππέ ἴ]ο 
πη]πᾶ οἵ ὑπμ6 Οατοῃ. 

1 Ῥαιί Αροβίοϊὶ αἲἴ ΤιαοᾶίσεπξδοΒ 
Ερίείοία, Ιιαϊΐπε εἰ ἀάεγπιαπίσε, Ἡατι- 

Ῥαχς. 1505, οὗ π]ῖο] πο Ῥτοίασς 15 
6ἴτεη ἴῃ Εαὐυτίοῖις 6ο. 4ροογ. Νου. 
Ίοει. τι. ὮῬ. δ67. Τὸ 15 οὐτίοιιβ ια 
{ο οπ]γ πο ατσππηθηίς ασαϊηδί 105 
6εππΙποηΘΒΒ ΠΙΟ ο {Π1ΠΚ5 που 
οἱ ποῖῖσθ ατθ (1) 15 Ὀτανίσ; πΠΙεἩ Ίο 
ΏΞΨΘΤΥΡ ΟΥ̓ αρρεα πρ {ο λα Ἠρίςί]θ ἴο 
Ῥμήεπιοη» απᾶ (2) 115 τεοοπππεηᾷᾶ- 
Ποτ οὗ ποτκ5 (ᾳαποᾶᾷ βοτρεῖν ορετα 
6556 {αοϊεπάα {πὲ ϱαπ{ 58}π|{15 αθἴετ- 

ηαθ)); πΠΏΙοἩ Ἡο οχρ]αῖπβ {ο τοῖοτ ἴο 

ποτ] {λλαῦ ρτγοσθοᾶ οἳ ἔῃ. 
3 566 Βρ. Ώατεπαπί οἩἳ Οο]. ἶν. τό: 

ἐῬεϊεείαπάα Βἐαρ]είοπΙ5 ορϊπῖο, απῖ 
1ρβῖαςδ ῬααΠ ορϊςίο]ηπι 6556 βἰαῦπῖ, 
απατη ΟΠΠΘΕ Ραΐταος αὖ αἀπ]θετίπαπι εἰ 
Ιπςτ]δαπη τεραΚἱαγαηό; ηθο 5ΕΠΙΟΥ 6ΟΠ- 
οἸπδίο, απαπι 1Ιπᾷθ ἀεάποςτο το]αῖθ, 
Ῥο55ο ΠΙπηΙγΙπη ϱοο]θδίαπῃ Ρ6ΓΠΙΒΏΒΤΗ 
οὐ τεγαπι αροδίοῇ Ῥατπ]ῇΠ ορίςίο]απα 
Ῥτο 588 απἰ]λοτιιΐθ 6 Οαποπο εχο]ι- 
4ετε). Βο αἱδο Πίπας ΙΠἱριαξίοπι 
οπι δογζρέιγε Ῥδββίτη (560 πο τ θυ 65 
Εἴπεη 89078, Ρ. 273, ηοίθ 3). 

--. 
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ΙΝΤΕΗΟΡΌΟΟΠΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΕΡΙΡΤΊΤΙΗ. 

ἨΠ Ἠριβίο ἴο ῬΗΙΙεπιοη Ἠο]άς α ππῖααθ Ῥίαοο αΠΠοΠσ πο Ὀπίαπο 

ΑΡοβί]θς νυ ηρθ, Τὸ 16 ἴΠο οπ]γ αἰτιογ Ῥτιναίο Ἰϑυου ἘΠ Ὲ ἢ κὰ 

ΜΉΘ Πας Όθοη Ῥτορογνοά. Τ]ο Ῥαρίοταὶ Πρίδ]ο Ιπάσοά απο 9Ρἱ5119- 

αἀάτοδδεά 0ο Ἱπάϊινιάαα]5, θὰ ϊ ια ἀϊδοαθς Ἱπηροτίαπό πιαϊίευς 

οὐ ΟπατοΏ ἀϊδοείρμπα απἀ σονοτηπηοηί,. Βνιάεπί]γ ἴἼεγ Ίντο 

Ἱπυθηάθὰ 3ο ὍΘ τοαά ὮΥ οἴμαοτ Ῥεριάεδ ἴΠοβο {ο ΠΟΤῚ Παγ 

816 ΙΠΙΠΙΕΦΙΑΊΕΙΥ αἀάτεβδεά,. Όπ ἴπο οἴμετ Παπά {π6 ]ειίογ 

Ῥοΐοτο 8 ἆοαεβδ ποῖ οπσθ {οιοὮ αροη αΠΥ απθβδίοη οὔ Ῥαβίο 

Ἰηπίετθρῦ, [ 15 αἆάτεξεεά αρρατεΠ{]γ {ο ἃ ΙαγπιαἨ. Τύ 15 ΠΟ] ]Υ 

οοσαριθά τι αηΏ Ιποιάεηῦ οἵ ἀοπηθείο 1116, Τ]ο οσθαβΙοΠ 

πνΠΙο οα]]οάᾷ ὁ {οτι γα αἱιοσεί]οτ «οΠΊΠΟη-Ρρίαο. Τὺ 15 

ΟΠΙΥ οπς βαπιρ]ο οἵ παπηρετ]ε5 Ιείίοτς ὙΠΙοἩ ταῦ Ἠανο Όθυι 

ἩΥΙΕίΕΏ {ο Ἠῖ5 ΠΙΘΗΥ͂ Π]οπάς απἆ ἀἱδοιρ]ες Ὦγ οπο οἵ δὺ Ῥαι]5 

εασαγ ἰοπιρεταπεπί απά Ἱνατηι αβθοίῖοηΒ, ἴθ πο οοαγβθ οἵ ἃ 

Ίοπσ απά οΏεαιεταά Ηΐ6. Ὑπεί ἴο ογβο]γος {5 {Γγασπιθηῦ, νγ]]ο]ι 

ηαβ Ῥεεπ τοβοιεᾷ, πο πον ποὺ Που, τόσα ἴπο Ὑτθοϊς οἱ α Ίαγρο 18 τα]πο, 

απά νατιθᾷ οοττοδροηάεποθ, 15 ΙΠΗΠΙΓΕΙΥ Ρτεοίοας5. ἨΝοπηετο 18 

ιο εοοῖα] Ἱπῃασεπορ οἵ ἴμο (οβρε]ἱ πποτο βἰγι]κΙηπσ]γ οχοτίας ; 

ΠΟΥΠΘΙΘ ἆοθ 6 ποΏΙΠΟγ οἵ πο Αροβί]ε” οἸατασίεγ τεοθῖνο 

ὃ; Ώιοτθ γινιά Π]αβίταβοη ἴΠαη Ίηπ {115 αοοϊἰἀεηία] Ρ]εαάϊπσ οἨ 

Ῥε]ια]! οἵ ἃ τΙΠπαΑΥ 5]ατο. 

Έπο Ἰαίίει Ιπίτοάαοθεν 5 {ο απ οτάΙπατγ Πουδοβο]ά 1Π ἃ, Τ]ο 

5118. ἴονη ἴῃ Ῥηχγοῖα, Έοιαγ πιθπηΏοι οὗ 1Ὁ απο τηθηὐϊοπθα ὁήῤγοσκος, 

Ὦγ παπηθ, ὑπ6 {αΐμ6χ, {μα πιοίμας, ιο 860Π, απά ο 5]ανο, 

1. Τ]ο Ἰεαά οἵ ἴπο {αΠΗΙΥ Ῥοατ6 ἃ παπθ ΥΙΟΙ, {οΥ σοοά ΟΥ τ. 1116. 

{ος 61], πας ποὺ απ]ςπονα ἴῃ οοππθεχίοη γη] Ῥ]μτγοίαν βίου. 
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Οοουτ- 
ΥΘΠ0Θ οὗ 
{16 Π816 
1η ΡΗΥΥ- 
ία. 

ΤῊ15 Ῥμι- 
Ίθίποτ ἃ 
Οο1οββίαη 

ΕΡΙΡΤΊΕ Το ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ. 

ΤῊΘ Ἰεσεπά οἵ Ῥμιεπιοη απά Ῥαποῖβ, ἴ]ο ασεά Ῥεαξαπίς5 Ίο 

επἰοτίαϊπεἆ ποὺ απσε]5 Ῥαΐῦ σοάς απαύατθς, απά Ίγετο τοπγατάεά 

Ὦγ ἰΠεῖτ ἀϊνίπο στιθϑίβ {οτ ἰ]αῖγ Ἠοπιεἰγ Ἠορριίαμῦγ απά Όλπεῖτ 

εοη]ασα] Ἰονα”, 15 οπθ οὗ {Π6 τηοβῦ αὐἰτασίινο ἴῃ (τθε]ς πιγίΠο- 

1οσγ, απά οοηίταξίς {ανοιταὈΙγ γη ΠΊΑΠΥ ἃ τεγο]τπσ ἰ816 ἴῃ 

ὙΠΟ ια Ῥοπετς οὗ Οἰγπιρας ατα τερτοβεπ{εά α5 γι ήτο {015 

Ίούογ δαγίῃ. Τὸ Πὰβ ἃ ερεοῖα] Ιπίεγεβί ἴοο {ος ἴμο Αγροδίο]ίο 

ΠΙΦ{ΟΤΥ, Ῥεσαιδα 16 βασσθεί5 αη αχρ]απαίίοη οἱ {ο 86επο αὖ 

Ἰμείτα, θη ἴπο Ῥατβατίαης Ὑοι]ά Ἰανο βαοτιῃοεά ο {π6 

ΑΡοβί]68, ΙππασΙηῖπσ {Παῦ {λε βαπῃθ πο σος, ζεις απἀ Ἠετηλας, 

δ οπςθ ασαϊη ἀεϊσποᾶ ἴο υΙδῖζ, ἴῃ {Π 6 Π]οηες οἵ ππεη, ἴ]οςδθ 

ΤΘΡΊΟΠΒ ΥΠΙοΠ ἴλαευ Παά στασεά οὗ οἷά Ὦγ ἐλπεῖτ ρτεβεπος”. Ασαϊη, 

1η Ηϊδίογίσα]. Ἴπιας νο τοαᾷ οἵ οπο ἨῬΗΙΙαπιοηῃ Πο ορίαϊιηεἁ απ 

αποηνΙαβ]ε ποῖοτιείγ αἲ ΑἴΠεηπ5 ὮΥ αβειπ]]ησ {86 τὶσηίς οὗ 

ΑἴΠεπΙαη οΙΙΖεηΡΗΙΡ, ἰ]οισ]ι ἃ Ῥμτγσιαν απἀά αρρατεπ{]γ ἃ 

ανα”. Οὔμπετνίςε {Πο παπηθ 15 ποὺ ἀἰκποβνεϊγ ῬητγσιαἨν, Τὺ 

ἀοα5 ποῦ οσσοιγ ὙΠ αΠΥ ΒΡΘΟΙΔΙ {Τε(π6Πογ 1π Πο ΙΠπεοτΙρίῖοης 

Ῥε]οησίης {ο [815 οοπη/{τΥ; απά {Ποισῃ 5εγετα] ΡείδοΏ5 Ῥεατίησ 

{815 ΤαΠηθΘ ΤΟ86 {ο ΘΙΠΙΠΘΠΟΘ 1Π Π{6ΓΑΤΥ ἨΙδίοΥγ, ποὺ 916, 80 {αγ 

α5 νο που, Ία5 ἃ Ἐητγσίαη. 

Τ]ο Ῥμιίεπιοη 1} ΠΟΤῚ 7 ΔΙῸ οοποργηθἆ Ίγαδ ἃ παΐϊνο, 

ου αἲ ]οαδί απ Ἱππαδιίαπί, οἵ Όο]οβρα. ΤΠϊς αρρεατς Ποπ {πὸ 

{αοῦ ὑπαὺ Π15 δΊανο 15 πιοη{ϊοπεά α5 Ῥε]οηπσίπο {ο ἰπαῖ Ῥίασθ. Τὺ 

ΠΠΣΥ Ὀ6 αἀάεά αἱδο, ἴῃ οοπβτπιαδΙοἩ οἵ {Π15 νίαυ;, ὑπαῦ ἵπ ὁπ6 οὗ 

ὑνο ερῖδί]ες υτιθίεη ἃπαὰ ἀθβραίομθα δὲ {Πο 5απιο {πη δὲ Ῥδὰ] 

1 Ονιᾷ. Ἠει. νυἱῖ. 626 κα. “ζπριίοτ Ῥαπῦ). ΤῈ ἔδυ [αν πι {πὶ 
πο, αρεσίο πιογίαϊδ, οππηᾳπθ Ῥατεηίθ 

γοαπῖῦ Αἰ]απθίαᾶ ες Ῥοβ]ζΐς οδ πο θυ 8115᾽ 
οἷο. 

3 Αοἴβ χῖν. ΤΙ οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς κ.τ.λ. 
ΤΏΘΥΘ 816 πο Ῥοϊπίβ σου ἢ ορβετνίηρ 
1η {ο ῬΗγυρίδη ]εσεπᾶ, ας Π]αβίταίης 
ἴπο Αρορίο]ο Πίου. (1) 1ὖ 15. ἃ 
1ΠΙΤΑΟΙ6, ΒΟ οροπβ ἐῃ6 ογὖος οἳ ἴ]θ 
Ῥθμβαπί οοπρ]θ {ο {πο ἁῑνιπϊσ οἱ ε]λαῖν 
Ρᾳθδίβ {πας ἀϊδσιῖδεα: (2) Το ἵπι- 
πηθάϊαίο εΠοοί οὐ {815 ππῖτασ]θ 15. ἐπ Ὁ 
αὐζοιηρὺ ἴο ββουϊῆοθ {ο ἰλαῖτ ἀῑνίπο 
ΥΙΒΙἴΟΥΒ, «4ἱ5 Βοβριθριιβ πιποίατο ρατῶ- 

Ῥοαυπ [α] εἴοτγ τηαΥ Ἠανο 5αρσοςίθᾶ {ο 
ἴῃ Ῥαχρατίαηβ οἳ Πγείτα, ΠΟΒΘ “ Τ- 
οβοπῖαη ΑΡεθομ) πας ποὺ Ἱπιρτοβαβ]γ 
ἃ ἰα]οοί οἱ Ῥητγσίαι, ὑμπαὺ {πο 5810 
ὕπνο 6ος, Ζθιιβ απᾶ ἨσθτπῃθΒ, μϑα ἀρϑίη 
γίβιύθα ἴπίβ τοσίοπ ΟἹ ΑΠ εγγαπᾶ αὐ 
οηςθ οὗ Ῥοποβοθησθ απᾶ οὗ τοησθαπσθ, 
Ὑ}116 αὖ [Π6 6ατηο {της 1ὑ ποπ] ρτοπαρί 
ποτὶ ο οοποϊΠαίο {πο ἀθῖθες Ὦγ 8 
βἹπη]]αχ τηοᾷθ οἱ Ῥτοριθαίίοη, ἤθελον 
θύειν. 

ὃ Αὐϊβίορῃ, 4υ. γό2 εἰ δὲ τυγχάνει 
τις ὧν Φρὺξ...φρυγίλος ὄρνις ἐνθάδ᾽ ἔσται, 
τοῦ Φιλήμονος γένους. 
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αηποιποθς {πο τοβίογαίΙοη οἵ Όποθβίπιας {ο 15 πιαβίαυ, γη]]ο Τὴ 

{π|6 οἴῃαι ηο 5Ρραα]κ5 οἵ {Π18 βα1ης Ῥ6ύδοη α5 του]ρίθίησ 0ο]οςςεβ’. 

Οἱ ο οὐ Ἠαπα 16 ποα]ά ποὺ Ῥο βαΐβ {ο Ιαγ αΠΥ βίτθβς οἩἨ 

το βαίοπιοπύ οἵ Τηοοάοτεῦ ἴπαῦ ΡΠΙ]επποπ5 Ίοιδο νία5 501] 

εἰωπάῖποσ αὖ (οἱοβ56 ΘῈ 1ο πγτοίο”, {ο ἐτας1θίοπς οἱ είς ΚΙπά 

Ίανο βε]άοπι απΥ ΗΙείογισα] γνογί. 

Ῥμα]θπιοη Ἰαά Ὄαθσει οοπνοτίθά Ὦγ δὺ Ῥαα] Ἠϊπηβαι{ὔ, 

Ί6ββοης ἴῃ ἴε (ἼοβΡε], Ίο 4ο ποὺ πον : Ῥιαῦ με Αρορί]ε Ίοπς 

τοριάεποθ αὖ Ββρηεδας παδιτα]]Υ 5ασσθςδῦ 1056 α5 ο Ῥετιοά 

πηθη ο γα τηοϑὺ ΙΠ]καἰγ ο Ἠανο Ώδσοσπιθ αοφπαϊπίθά τ] α 

οἴ]ζοη οἱ ΟοἼοβδα». 
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Αἱ οοπτογἰοᾷ 
- : 3 : Ργ 5 

ναβ πιο ΟΥ απάἆσγ υΠαῦ οἰγοιπηδίαηοςς Ίο τοσαϊνοά Ἠὶς Εγοί Ῥοαῃ 

ῬΗΙ]επιοΏη Ῥτοναά ποῦ αππγοτίμγ οἱ Πῖ5 αρἰτιίαα] ρατεηπίασα, Ἠϊ οταπ- 

Τποασῃ {ο Ἐραριτας Ῥε]οησς {πα ο]]εί σ]ο!γ οἵ Ῥτοασβίησ ἐμ ὅ 

(0οβροὶ αὖ Οοοβςα”, 18 Ίαβοανς Ίνθοιο 7611 βθοοπᾶθα Ὦγ ΡΙΙ- 

Τε {016 οἵ “{6εοιν-Ιαθοπτετ;, οοη{ετγοά προ Ἠϊπαη ὮΥγ 

Ίμκο 

Ίγπιρῃας 1π πο παϊσπρουτίησ Οτο] οἱ Πμαοάῖορα”, ΡΠΙΊΘΠΙοΠ. 

λαά Ρ]ασεὰ Ἠ]5 Ποιςο αὖ ο ἄἱδροςα] οἵ {με ΟΠτ]ςίίαη» αὖ 0οἱοβςα» 

ΤΟΥ {αῖγ το] ρίοιιβ απά βοοῖα] σαὐπετίισς”, κα Οα1ας', {ο 

πγΏοτα λα οηΙγ οὔλες Ριϊναίο Ἱεζύει ἴῃ {πο ΑΡροβίο]ο «αποη 15 

αἀάταβεος , ο γα σεηπετοις 1Π Πὶς Ποβριία]ζῖο5. 

ΊΕΤΠΟΠ. 

ὕια ΑγΡοβί]ο 5, 15 ἃ ποΡ]θ {65ΙΠΠΟΠΥ {ο Ἠ15 εναησοα]]σα] πεα]. 

68], 
οσα] 

ΑΙ] ῃορβο απᾶ π]άο 
ἐ : : δ . Ππορρίία- 

ΜΠ ὙΊιοπι Ἠθ ΟΔΠ18 1π οοηδοῦ 5Ροκο τι} στα πα6 οἱ Π5 ἜΣ 

ἀοβίσυιδίθθ ῬΈΕΙ] θυ οὐ ̓5. Οὐ ἑαπηῖ]γ (1- 1 0οπιρατθ Οο1. 'ν. 9 τι Ῥμη]θπα, 
ἰδὲ οἸπαϊηρ Ἠ18 518 0685) ὮΥ ἰΠῖ5 ΒΟΠΟΌΓΘΡΌ]6 ΤΙ 86. 

53 Ἑμεοάοταῖ ἴῃ Ἠῖδ Ῥτοίαςθ ἴο 6Π6 
ορῖρί]ο Β478 πόλιν δὲ εἶχε [ὁ Φιλήμων] 
τὰς Ἐολάσσας' καὶ ἡ οἰκία δὲ αὐτοῦ 

μέχρι τοῦ παρόντος µεµένηκε. Τψμιϊς 18 
σεπετα]]γ ἰακοη {ο Ίπεαη ὑπαὺ ῬὨ116- 
πποη”6 Ἠοπβο πας 5111] βίη, νε 
Τ]οοᾶοτεῦ Ὢτοῦο. ΤΗΙ5 πιαγ Ῥο Ίο 
οοττεοί Πη{ογρτεία{ῖοἩ, αὐ {Π6 Ιαηρτιασθ 
5 ποὺ απῖ{ο οκρ]1οἵζ. 

8 ποτ. το. 

4 568 8ΛΏογο, Ρ. 29 Βα. 
ὅ 566 ΡΟΥΘ, Ρ. 31 86. 
6 νογ. 1 συνεργῷ ἡμῶν. 
Τ Οο]. 1γ. 1. 
8 πο. 2 τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ. 

ΓΠ6 ἄτοεῖς οοπιπιθη{α{ουΒ, ΟΠ βοβύοσῃ 
απᾶ ΤΠπροαογο, ΒΌΡΡΟΒΘ {παῦ δ᾽ Ῥαπ1] 

{1016 οἳ ἐκκλησία, 1η οτάθι ἴο ἰπέογθϑὲ 
{Παπ 1η Ἠίβ ρου οη. ΤΠΙς 15 ρ]αῖπ]γ 
ΨΤΟΗΡ. 66 {19 ποίθ οη Οο]. ἵν. 15. 

9 3 1οἩ. 6 Βᾳ. 
10 1 {ακο {πο νἱϑὰ ἰΠαῖ ἴ]ιο κυρία 

αἀάταββθᾶ ἴῃ πο Βεοοπᾶᾷ Ἠβρίβί]ο οὐ 50 
ζομη 18 6οπιθ οἩΏπτοἩ Ῥεγβοπ]ῃεᾶ, αβ 
Ἰπάθεᾶ {ο π]Πο]θ ἴεποατ οὗ ἴμο ορἰβ[]ο 
ΒΘΕΠΙΑ {ο ΊΠΙΡΙΥ: 566 6ΡΡ. νν. 4, 7 86. 
Έηο βα]πίαβίοη {ο πο “εἰεοί Ἰδᾶγ᾽ 
(σον. 1) ἴτοπι Ἠ6χ /οἷοοῦ βἱδίετ” (του. 
15) ΜΠ] [πο Ῥο ἃ ρτεθίῖησ βϑῃΐ {ο 
9Π6 οἩπτο] ἔτοπι αποΐμεν; Παρί α5 ἴῃ 
τ Ῥεΐεν πο θύοι 15 αἀάτοββοᾶ αἲ {Π6 
οπ{ςοῦ ἐκλεκτοῖς Πόντου κ.τ.λ. (1. τ) απᾶ 
οοπίαϊπβ αὖ {Π6 ο1οβθ ἃ βα]αία βίο ἔτοτα 
ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή (Υ. 13). 
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Τιερεπᾶατσ ΚΙπάΙΥ αἰθεπ{ῖοης”. 
ΣηΔΥ{ΥΥ- 
ἀοπι, 

2. ΑΡΡΠΙα 
Ἠ158 π11θ, 

Α αἰτῖοί]τ 
Ῥητγσίαη 
ΏΒΙΗΘ, 

ΕΡΙΡΤΙΡ ΤΟ ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ. 

ΟΥὁ 15 βα θβθβαιπιθηῦ ϱ3Γ6ΘΓ 6 Ἠασθ πο 66Γ- 

Τιασεπάασγ 5ίουγ Ἱπάθεά Ρτοπιοίες Ἠϊπι {ο {ῃ6 

Ῥ]δμορτίο οἱ 09ο1οββεΡ”, απά τεοοτᾶς μοῦ Ίο γγας πιατίγταά ἵπ Ἠ]5 

παίΊνο οὐ ππάετ Ἀετο”. Επί {815 ὑγδαϊθοη οὐ Ποβοη 16 ποὺ 

Θηὐ 16 {ο αΠΥ οτθαϊύ. ΑἸ] ἰ]ναί γε τοα]]γ πον οἵ Ῥ]ή]επποι. 15 

οοπίαϊπεᾶ πιῦ 1 υμῖς Θρ 5616 15ο]. 

{αῖη Κπον]εάσο. 

2. Τί 15 ἃ δα{ο ΙΠ{6ΤΕΠΟΘ ΤΟΠ ἢ οοπηθαχίοη οὗ πο ηΦΠΙΘΕ 

μας ΑΡΡΗΙα Ίνας ἴπο σψιΐθ οἵ Ῥμήεπιοπ". Τῆο οοπιπιθη{α{οΓΒ 

885ιπηθ νηλοαί π]βσιν]ησ {Παῦ πο Ίαγο Ἠετο {πο ἔβδυη δῦ 

Ώοπ]αἨ ηαπῃθ ΑΓΡία, ὑποὰρῇῃ ΤΠεΥ 4ο ποὺ εχρἰαῖη {π6 ΙΠίγΙδίοΠ 

οἱ {μα αβριταζεῖ. ΤῊ15 566ΙΗ5 {ο 6 ἃ πηϊδίακθ. Τὴ ποτά οσοι 

νατΥ {πεᾳαεη{]γ οη ΕΗΤΥσΙαη ΙΠβοΤΙΡΠΙΟΠΒ 48  Ῥτορετ ΠᾶΙηΘ, απᾶ 

15 ἀοαρί]οςς οἵ παίΊνο οτἰσίη. Αί Αρητοάϊδίας απά Ῥμι]αάα]ρῃ]α, 

αν Ἐππιεπία απἆ Αγραπιεα ΟΙροίις, αἲ Βίαίοπίσθα, αὖ ῬΗΙ]ο- 

πηθΗἍπι, δὺ {ζαπι απά Οοὔσαπι απᾶ Ώοτγ]ααπῃ, αὖ αἱήιοςύ αἱ 

{Π6 ἔονγης {αγ ἃ πα Ὠθας, ΥΙο] Ίνετο εἶπεν Ῥμτγσίαη ος 5αΏ]εοῦ 

{ο Ῥητγδίαη ΙΠβῄπεηςςΡ, απά ἴῃ νο] Δ ΠΥ [αῑτ παπαΡετ οὗ Ιηβοτίρ- 

Ώοηβδ Ὠας Ῥοεπ Ῥτγεσετνεά, {πο παπηθ 16 {οαπά. Τῇ πὸ εχαπρ]θ 

ηα5 Όδοῃ ἀϊδοονογοεά αὖ Οο1οβ58 1561 νο τηδέ τ6οππαπιΌετ {λαῦ 

ποῦ ἃ 51Π0186 ῬΤΟΡΕ6ΙΓ ΠᾶΙηθΘ Ἠαςδ Όθει Ῥτεδοτγεάἁ ΟΠ αΠΥ ΤΠ0Π1- 

πιοηία] ΙΠδοτιρίοη αὖ ΤΠ] Ῥ]ασθ. Τύ 15 σοπεγα]]γ τυ! θη ΘΠ ΘΥ 

ΑΡΡΗΙα ος ΑΡΗΡΗΙα5; Ίπογθ τατεΙγ ΑρΠία, Πο 15. ροθτῃαρς 

1] οἴματ ἀῑτοοί βἰαϊοπιοηῦς οἵ {ιβ 
ΒΑΠΠΘ ἩτΙ{6Υ, α5 ἴου Ἰηβίαπορ ἐμπαὺ ἐπ 

1 στ. 5, 7. 
3 4γοδί. Οοπεί. γσΠ. 46 τῆς δὲ ἐν 

Φρυγίᾳ Λαοδικείας [ἐπίσκοπος] "Ἄρχιππος, 
Κολασσαέων δὲ Φιλήμων, Βεροίας δὲ τῆς 
κατὰ Μακεδονίαν ᾿Ονήσιμος ὁ Φιλήμονος. 
Τ]ο ἄτοε]ς ἤεπαρα Ἠοπενετ 1ηα]ο ΡΗΙ- 
16ΊΠΟΠ ῬΙ5ΠοΡ οἳ ἄαζα; 566 Τ1]οιποτῇ 
τ. Ῥ. 574, ποῖθ Ιχτ!. 

8. Θο6ο Τ]οπποπό 1. ΡΡ. 290, 574, ἴοΟΥ 
[16 τϑίθυθῃοθβ. 

4 Ῥοεοκὴ «ογρ. 1807. 3814 Νείκ- 
ανδρος καὶ ᾿Αφφία γυνὴ αὐτοῦ. Τῃ [{Π6 
{ο]ογίης ΙπβοτΙρᾷοης 8150 α τ ϊΐθ Ῥεατ- 
Ίηςσ {86 ηβΙηο ΑρρΗΙα (ΑΡΗΡΗΙα, ΑΡΗΙα) 
ΟΥ̓ ΑΡρρΠίοηπ (ΑΡΗΡΗΙΟΗ, ΑΡρΠΙοἩ) 15 
πιρηθίοπθὰ ἴῃ οοππεσίοη πα ου Ἠτδ- 
Ῥαπᾶ: 2720, 2780, 28536, 3446, 2775 

Ῥ, ο, ἃ, 2537 Ὁ, 3849, 3002 1η, 3062; 
4141, 4277, 4321 ἓ, 3846 277, οἷο. 

Μ. Βϑῆδη (Φαἶπὶ αι Ῥ. 26ο) 58.085 
«ΑΡΡί8, ἀἱβοοπθβδθ ἆθ ορίζο γί]]ο. 

Οο]οββῖαπς αοπί ἃ ἀοραίαίοπ {ο 80 
Ῥατ] (Τ᾿ Απιόο]ιγὶςς Ῥ. 90), {15 8886ἵ- 
οι τθβί5 ΟΠ πο δα που. 

ὅ Τμον 5Ρ68Κ οἵ ᾽Απϕία 85 ἃ 5ο[τοποᾶ 
ΕΟΥΠΙ οὗ {πο Τιαϊπ Αγρρία, απᾶ αποῖθ 
Αοὐβ καν]. 15, ἨΠΠ6γθ ΠΟΎΘΥΘΙ ἔ]πθ ἔογπα 
15 ᾽Αππίου Έγεπ Επα]ᾶ ντος ἴθ 
ποτᾶ Αρρία. 

6 ᾽Απϕία, πο. 2782, 2835, 2050, 

4433 3446, 2775 Ὁ, ο, ἃ, 3837 Ὁ, 3002 
ΤΩ, 3062, 4124, 4145: ᾿Αφφία, πο. 3814, 
4141, 4277. 4321, 3827 1. 3846 σ΄ 
3846 217. 80 ἴδ᾽ ἃ5 1 οοτ]ά ἔγϑοθ ΔΗ͂ 
Ἰωνγ, πο Τοπ ᾽Αϕϕία 15 Ῥγοίουυθα ἴῃ 
{λθ πογίΠθτη απᾶ πιοτθ ἀἰξίαπύ ἔοι 5 
Ἠ]κο ἀγπαπϊ απᾶ Οοσαπι, πἩῖ]ο ᾽Απϕία 
Ῥτουα]]ς ἴῃ {ο εοπίΠθνη ἰΟυ 5 ἴῃ {6 
ὪΟΥΘ Ἰπηπηθβίαΐο ποϊσηροπχμοοᾶ οὗ 
0ο1οβ58, ΑΠΟ αξ Αρητοβϊβίαβ. ΤΗΙΒ 

ο τν 
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ἆπε πθτα]γ {ο ἴ]ο οατεἰο55Ώοςς οἱ ὑπ6 5οπεοι{ίοις’. Ῥαΐ, 5ο [ἈΓ Τίβ αβϊπί- 

88 1 Ἰανο οὐδετνεά, 16 αἱπταγβ Ῥγοδοτνες {Πο αβριταῦθ. Τὲ5 ἀἰπη]- τε 

παύγ8 15 ΑΡΡΗΙΟΠ οὐ ΑΡΠΡΗΙοΠ οὐ ΑΡΠΙοΠ”. Τῃε 41Π64 ἔογπα 

ΑΡΗΡΗΙα5 ος ΑΡΙΙα5, 8180. α Ἰγοπιαπ΄ς παΠηΘ, 15 {οαπᾶ, ἐΠοισ] 

1655 οΟΠΙΠΠΟΠΙΥ:; απἀά π6 ΠΠἸΚΘ 156. Ποηαθη{Ιγ πιεθί πζ (ια 

β]οτίετ {οτπι ΑΡΡΗΟ οὐ ΑΡΗΡΗΘ΄. Τῇ πιαπ΄ς παπιθ οογγθβροπά- 

πε τοοῦ ποα]ά 

ἂρρεαχ {ο Ὀ6 8οπ1θ ΕΗτγσίαηπ ἰθτπι οὗ επάθατηιεπῦ ο τε]αθίοη- 

ΒΠ10 ἢ. 

Ίησ {ο ΑΡΡΗΙα 15 ΑΡΡΗΙΑΠΟΡ, Ὀαὺ {Π15 15 τατο ὅ, 

Τῦ οοσαγ5 οΟΠΩΠΙΟΠΙΥ 1Π ΟΟΠΏΕΧΙΟΠ ΓΗ οὔπετ Ῥ[τγοίαη απᾶ απα- 
. . . . 1 1 . 

Ώ8ΠΙΘ9 οὗ ἃ ΙΚο βίΩΠΙΡ, ΠποΥΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Απωηϊα, η]]ος απάθγ- ο 

9065 ὑπ6 5αΠΠΘ πιοΙΠοαβΙοἩ5 οἵ {οτΙη, Απλία, ΑπΠηΤΗΙα5, ΑΤΩΠΙΙΟΠ 

ΟΥ ΑΠΙΙΟΗ, Αππιιαηθ ος «ΑΙΩΠΙΙαΠα, ΜΗ {λα οοιτεβροπάῖησ 

ΤΙΑΦΟΙΙΊΙΠ6 ΑΠΙΠΙΙΗΠΟΣ 7, 

αοσοοτᾶς τ ἴμο ονιᾶεποῬ οὗ ο ΜΒ, 

ἴῃ Ισ] ᾽Απϕία 15 6 Ῥες5έ 5αρροτίθἁ 
{0ΥΠ1, ἔιοισ] ᾽Αϕϕία 15 ἴοαπᾶ 1π 89116. 
Τη Του. ΜΟΡΕ. (Οταπιετ’ς σαΐ. Ῥ. το») 
ἴθ Ῥδσοππες ᾽Αμϕία ὮΥ ἃ 6ΟΠΊΙΤΠΟἨ ΘΟΥ- 
ΥΠΡΔΙΟΠ: απᾶ ΟΙᾷ Τιαδία οορῖες Ὁτ]ζθ 
ἐπ ἀπίϊνο 4 ρρ]ϊααὶ ἴπτοπα ἴπθ 8116 
Ίογπι 4 ρρ]ῖαϑ. 

ΤΠ6 τηοϑὺ ἰηξουθϑυϊηρ οὗ [Π686 ἴη- 
βοτίρ{Ιοης πιοπΙοπῖης {πε ἨβΙΠΘ 15 ΠΟ. 
2782 αἲ ΑρμτοκΠείας, π]ετο ὑΠ 616 15. ἃ 
ποσο οὗ Φλ. ᾽Απϕίας ἀρχιερείας ᾿Ασίας, 
μητρὸς καὶ ἀδελφῆς καὶ μάμμης συνκλη- 

τικῶν, φιλοπάτριδος κ.τ.λ. 

1 πο. 2720; 3827. 
5"Απῴιον οἳ "Αφῴφιον 2723, 2856, 

3305, 3849, 3902 1η, 4207; ᾿Αφιον, 
3846 23 απᾶᾷ "Αφειον 3846 251; απᾶ ΘΥΘἢ 
"Απφειν αηᾶ ᾿Αϕφειν, 5τ67, 3278. Ιη 
3002 πι [86 πιοίῃετ’5 ηαπ]θ 15 ᾽Απϕία 
δια {πο ἀαπρλμίεν) "Απϕιον. 

3 ᾽Αϕϕίας 2607, 3083: ᾿Αφίας 3870. 
4 "Αϕϕῃη 3816, 3300, 4143; "Απϕη 

2796, 4122. 
8. ΤΆ 15 πιεῦ στ] δὖ {86 παϊσηρουτίης 

ἴον οὐ ἨἩϊθγΆΡΟΙΒ, 1π {πο ἴοτα» Απ- 
Φίανος Το. 39011. Τὸ 4150 οοοΆτβ ΟἹ 
οοἵπβ οὗ ποὺ τοτγ αἰβύαπὐ ρατίς οὐ Αβία 
Μίπος, Ῥεῖης υπ] ζει οἴίμοι ᾿Απφίανος 
ΟΥ ᾿Αφφίανος ; ΜΠοπηοαί τπτ. Ῥ. 170, 184» 
1. Ῥ. 65, 67, διρρῖ. τι. Ῥ. 203, ΥΠ. 

Ῥ. 365. 
6 Βπ]άα5 "Απϕα" ἀδελφῆς καὶ ἀδελ- 

φοῦ ὑποκόρισμα, δι 580 Βε]]ς Απεςᾶ. 
Ῥ. 441. Ἐϊιβίαίῃ. 11. Ῥ. 565 8478 ἄπφαν 

6ο. 

πι ἴἼιθθο 8 ΤΠΒΥ 8180 ϱοππρατε 

τὴν ἀδελφὴν ᾿Αττικῶς μόνη ἡ ἀδελφὴ 
εἴποι ἂν, καὶ πάππαν τὸν πατέρα μόνος 
ὁ παῖς κ.τ.λ., ἀπ Π6 8445 ἰστέον δὲ ὅτι 
ἐκ τοῦ ὡς ἐρρέθη ἄπφα γίνεται καὶ τὸ 
ἄπῴιον, ὑποκόρισμα ὃν ἐρωμένης" τινὲς 
δὲ καὶ τὸ ἄπφα ὑποκόρισμά φασιν ᾽Αττι- 
κὀν. ΤΏΘΕΘ ποτᾷςπετο ἱοπηα 1 Ὑντζετς 
οἱ Αἰῑο οοπιθᾶγ (Ῥο]ας ΠΙ. 74 ἡ παρὰ 
τοῖς νέοις κωμῳδοῖς ἁπφία καὶ ἀπφίον 

καὶ ἀπφάριον; ΘΟΙΩΡ. Χθπαγοβμαβ τοὺς 
μὲν γέροντας ὄντας ἐπικαλούμεναι πατρί- 

δια, τοὺς δ᾽ ἀπφάρια, τοὺς νεωτέρους, 
Μεϊπεκο Ἐγασπι. οπι. τπ. Ὁ. 617): 
δα ἀοταβρί]οββ ΠΟῪ ποτο πραγ οοπι- 
ΥΠΟΠΙΥ ἴῃ Αἰῑο Ἠοπιθβ. Ῥπή ποχο ποτ 
ποὺ ]δατηῦ 1Π {116 ΠΌΤ ΒΘΥΥ Τοπ ΡΗΤΥ- 
δῖαη εἶατες ἢ ᾽Απϕάριον ΑΏΡΘΒΣΒ ἴῃ πο 
ΙΠβοτῖρίΙοης α]πποβῦ 5 ἃ Ώτορθτ ηβτηθ, 
2627 Ἰλαυδία ἀπφάριον, 3377 ἀπφάριον 
Λολλιανή. ΤΠ Πο. 4207 (εὖ Τειπαῖρρας) 
νο Ἠατο Ἑλένη ἡ καὶ ᾿Αϕϕιον, 80 ἴλαῦ 

10 ΒΘΘΊΠΊΒ ΒΟΠΙΘΙΙΠΊ6Ρ {ο Ἠαγθ Ῥθσι 6Π]- 
Ρ]ογεά εἶᾶς Ὦγ 5186 ψ] ἢ ἃ ἄτοθ]ς ηΆΠῃο: 
6ΟΠ1Ρ. ΠΟ. 30128 Παπίας...ὁ καλούμενος 
Διογένης, αποίθα αΡογθ, Ῥ. 48. ΤῊ15 
ὙΠ αοοοπΏῦ ἴον Πο ἔγθα ΠΟΥ οὗ ἐῃ8 
ΏΊΠΘΒ, ΑΡρΠῖα, Αρρῃίοῃ, οἴο. Τῃ 
ΤΉΘΟΟΥ. ΧΥ. 13 πε ἢᾶγ6 ἀπφῦς, απᾶ ἴῃ 
ΟαΙΗπη. Ηψηι. Ὠίαπ. 6 ἅππα, 88 ἃ ἴθγτα 
οὗ οπεαγπηθη{ αρρ]ιεά ἴο ἃ Του. 

Τ ΤῊΙΒ ΔΡΡΘΑΥΒ Ίοπι {ο ἴδοῦ ἐπαί 
Απητηϊας απᾶ ΑΠΙΠΙΙ8ΠΟΡ αΏῃθαΥ ΒΟΠ16- 
{1168 85 ἴ]ο ηΒΊΙΘΡ Οὗ πιοίῃεν απἆ ΒΟΠ 
18ΞΡΘΟΠΙΥΘΙΥ 1 {Π6 5816 Ιηβοτίρίοης; 
6.6. 3846 283, 3847 Κ, 3882 1. 

20 
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Νοε {ο Ὀ6 
οοπέπβρα 
σι {μ6 
Ταῦ 

Αρρΐδ. 

Ἠσοτ 5Ώατο 
ἴῃ {86 
Ι1δξζετ, 

3. ΑτοΠΙρ- 
ρα5, [Π6 
ΒΟΗ, 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΡΗΙΡΕΜΟΝ. 

Ταμα, Ταΐας, Ταύϊουι, Γαϊαπο οὐ Ταΐαπα, Ταΐαποδ. δι ΓΔ Γ 

ἴοο 15 {Πο πϑῖὴβ Ῥαρίας οὔ Ῥαρρίας, ΙΓ ἴπε Ἰεπσίπεπεά ἔοτηι 

Ῥαρίαπος, ἴο ΥΠΙοΏ οοιτθδροηϐ5 ὑπ6 {επιπῖπο Ῥαρίαπθ”. ο 

ασαϊη 6 Ώανο Ναππας ου Ναπαδ, Ναηππα ος Χαπα, τι {]αιτ 

ἀετιναίάνες, ἴῃ ἴΠεςε Ῥ]μγγσίαπ Ιηβοτιροης”. Τηῃετε 15 ἃ ἑεπι- 

ΘΠΟΥ͂ 1Π 5οτηθ οἵ {1ιε α]]ιεὰ {οτπα5 οἵ ΑΡΡρΙΙα οὐ ΑΡΕΡΗΙα {ο ἄτορ 

{6 αδριταίε 5ο ἐμαὺ {Πεγ ατα νυ] υθη 1 ἃ 2), πιοτθ εδρεσίαΙ1γ 

η ΑΡργρε”, Ριαΐῦ ποῦ ἴῃ {ο ποτά 1056]; ποτ Ἠανθ 1 οΏβετνεά οοη- 

ΥΘΙΡΕΙΥ αΠΥ ἀἱδροβΙ6]οη {ο Ὑτ]ίθ πο ἨοτπαἨ παπης Αρρία νι δ 

αδριταίαε, ΔρρΙΙα οὐ ΑΡΗρΙΙα΄”. ἄνθη 1 500} ἃ ἀἱδροβίθίοη οοιι]ά 

Ῥο. Ῥτονεᾶ, {16 τηϑῖη ροϊηῦ ὉΓ ΝΠΙΟἨ 1 απι οοπίεπάϊησ οαη 

Ματά]γ θ6 απεδοπαεᾶ. ἢ ιο ογενε]ηῖησ εν]άεποε οἵ {ια 

ΙΠ5ογΙροπς Ῥείοτο ας, 1ὖ 15 ον {ο ἀοιδύὺ λα ΑΡρρΗΙα 15 

ο πδύϊνα ΒΗτγοΙαη ηαΙΠε ὁ 

ος {815 Ῥμτγσίαπ πηαίτοη πο Κπον ποίμΊησ πηοτθ {Παπ οδ ἢ 

Ῥο Ἰδατπό ἴτοπι {μὶς θριβϑίϊθ. Τὴ ὑγδάιθοη ος ποίου γγ]η]ο]ι 

τορτθδεη/{5 ΠΟΥ α5 ππατίγτεἁ {οσείῃοτ ΙΙ ΠΟΙ Παδραπά πΙαΥ Ὁ 

5α{6ΙΥ ἀῑδτεσατάςά. δῦ Ῥαα] αἀάτεδδε» Πετ 85 ἃ Ομτίδίαμ ὅ. 

Ἠσπα]]γ νπ(Ἡ Ἠεγ Παδῦαπά 5Ώο Ὠαά Όδεη ασστίενεὰ ὮΥ {πο πῃ]δ- 

οοπαποῦ οἵ [Π61 βἶανο ΟποεβδίηΣς, απά εαιια]]γ πα] τη δ]ια 

πη]σ]ιῇ Ἰπ{εγεςί Ώθγαε]{ 1Π ἐπ ρεπΙεπύ5 {αύατο γε]]-ρεῖπς. 

3. ΔΊ 1685 σοπβάἀεπσα, αὖ 5011] τ! ἢ ἃ τουδοπαῦ]ο ἆεστεα 

οὗ Ῥγοθδ}1γ, να ππαγ 1πίοτ ὑμαῦὺ Ατοβιρρας, πο 15 ΚΘ 188 

πηθηΦΙοηεά ἴῃ {λα ορεηίησ κα]ιίαίΙοη, ας ἃ 50η 7 οὗ ῬμΙ]επιοι 
1 Οη {ο παπιθ Ῥαρίας5 ΟΥ ἜΡΡΕΙ 

5686 ΔΌΟΥΘ, Ρ. 48. 
3 566 ΒΟθόκῇ «οτρ. ΙΠ5σ. 

τοῦς ΤΟΥ {ο ΠΒΠΙΘΒ Νάνας, οἷα. 
ὃ Ύγο Ἠανο ποὺ οη]γ {πο ἔογπι Ἅππη 

Β6ΥοΤΘ] πῃθ8 (06.6. 3827 ΣΧ, 3546 Ρ, 
5846 Χ, 3846 235, εἶο.); Ὀταί 4150 "Α ππης 
38276, 3846 τιν, 3846 277, 5.11 845. 8 
ΨΟΙΙΑΠ)5 ὭϑΙηθ, ΤΠ6856 811] οσοι ἴῃ 
[Π6 5απηθ πεϊσηροττ]οος, αὖ Οοσθαπα 
δᾶ παπι. 1 Ἠατο ποὺ ποίϊοθα ΑΤΠΥ 
ἰηβίαποθ οὗ {πὶ8 ῬπεποππιθποἨ 1π {πο 
ΏΒΙΙΘΕ ΑρρΗία, ΑΡρρηῖοη; {ποτρῃ Ῥτο- 
Ῥαβ!γ, ππετο Ὥοπιαπ ἴπῆπεποθς ποτθ 
θβΡρεοϊα]]γ βἰτοπβ, {ποιο ποπ]ά ὈΘ ἃ 
{οπᾶςεπογ {ο{Τ8ΠΡΙΟΥΠΙ ἃ Ῥητγσίαη ΏΒΊηΘ 
1ΠΤο ἃ Βοπ]αἨ, ο. 5. ΑΡΡΗΙα Ιπίο ΑΡΡῖα, 
απᾶ ΑΡΡΗΙΑΠΠΕ Ιπίο ΑΡρρίαΠΊΒ. 

ΠΠ. ῬΡ. 

4 Τη {Πο ἄτεεκ Πϊβδίοτίατς οὗ Ὥοπιθ 
ΤΟΥ Ἰηβίαβηςσθ ἔῃ Ῥετβοπα] ηβΙηΘ 18 α]- 
ΠΑΥ8 Αππιος απᾶ Πο τοιᾶ ᾽Αππία; 50 
ἴοο ἴῃ Αοίβ παν]. 15 1Ὁ ἵ ᾽Αππίου 
Φόρον. 

ὅ ΠῚ.6 ροϊπὲ ἴο Ὀ6 οὐβογγεᾶ 15 ἐμπαὺ 
εχατηρ]ες οἳ Πες ΠΒΙΗΘΕ απο {ῃ]οκθϑὺ 
ἴῃ {π6 Ἠθατί οὗ Ῥμτγοαία, ὑἐμαὺ {Π6γ αἰ- 

τηϊπΊςἩ ἴῃ ἔΥΘαΊΘΠΟΥ α5 ΡΕγυρίδη ἵπ- 
Ώποησθ Ώθοοπαθς πεακοτ, απά ἴ]ιαί ἔπ 6 ν 
αἰπηοςί, {ποισ] ποὺ ϱπΠΙτοα]γ, 4ἴδαρρεαχ 
ἴῃ Οὔ. ρατῖς οὗ {η6 ἄτθοεκ απᾶ ἨοπιαἨ 
πιοτ]ᾶ 

6 γεγ. 2 τῇ ἀδελφῇ. 8.66 ἴ]πο ποίο. 
Τ Βο Τηεοᾶοτο οἳ Μορβαθβία, Επί 

Οµτγβοβίοπη ἕτερόν τινα ἴσως φίλον, απᾶ 
ΤΠεοᾷοτεῦ ὁ δὲ ᾿Αρχιππος τὴν διδασκα- 
λίαν αὐτῶν ἐπεπίστευτο. 
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απᾶ Αρρηία. Τὴ Ιηβδοπρίοης ἄο ποὺ οχΗμΙΡΙ {ο παπι ἴῃ 

ΑΠΥ 5ποΏ ΓΓΘΦΊΊΕΠΟΥ, εἴθμοτ ἵη Ῥητγοία ΟΥ 1η {πο 5αγτουπάἶησ 415- 

ΠΙοίς, α5 ο βαρσοςύ ὑπδαῦ 16 Ίνα ολαταοίετιςίῖο οἱ ἴ]οςο Ρρατίς.. 

ΟΥΥ Ατοβίρρας Ἰθ]ά 6οππθ Ἱπιροτίαπί οΏ]οο ἴθ ἴῃο Οτο] ὅ ; Ηἰβ οβῖεο 

Ῥαύ ν]αῦ {818 ν/α5, πο ατα ποὺ ἰο]4. δύ Ῥαια] βρεα]ςς οὗ 165 85 

ΦΟΙηΘ Ώαγο Ιπίετρτείθς {]α ἔθυσα {θο]ι- 

πΊσα]]Υ αξ Ιση]γίησ ἴπε ἀῑασοπαία; Ὀαύ δῦ Ῥατ]ς απιρ]ιαθίο 

8, “ΠΙΙΠΙΘ(ΥΥ᾽ (διακονία). 

Ίηθββασθ 866Π15 {ο ΙΠΙΡΙΥ ὃ πιοτθ Ἱπιροτίαπξ Ῥοβίάοη (λατ 0Π15. 

Οἵλετθ ασαἴη ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμδΐ μθ 5ασοεεάθᾷ Ἡραρ]τας αξ Ῥίδίιορ οἵ 

0919856, πιει Ἠραρ]τας οὕ Ἠ16 πα/ῖνθ οἵῦγ ἴο ]οίη ὑπ6 Αρορί]ο 

αὖ Ῥοπιοῖ; Ὀαὺ {Πο αδεαπηρίϊοη οἱ α τοσπ]ατ απάἆ οοπθΙπιος 

ερὶδοοραίθ 1ῃ 5Ι6Ἠ α Ῥ]ασς ἂ5 ΟοΙοβςς αἲ {15 ἀδίθ 86ε6Π15 {ο 

Ίηνο]νθ αΏ αΠΔΟἨΤΟΠΙ5ΠΙ. ΜΌΓΘ Ῥτοβραβιθ Παπ αἶί]οι 15 ἴ]ο 

Ἠγροίῃοβίς γΥ]]οΏ πιαίκο5 ἨΙπα ἃ Ῥτοαδργίετ. ΟΥ Ῥετμαρς Ἡο Βε]ὰ 

ὃ. ΠΙΒΡΊΟΠΑΤΥ «Ἠα1σο, απά Ῥε]οπσεά {ο {πο οτάετ οἵ «ουαησα]]ρίς ὁ 

Ύπογα 

Να5δ Ἡο οχετοῖδῖης {15 τηϊηΙςίτΥ, γΥπαίενογ 16 πηαΥ Πᾶνα Ῥθει 7 

Αὐ Οο]οββ, ο: αὖ Παοβῖεθαζ ἩΗ15 οοηπεχῖοι γη ῬΗΙΙΘΠΙΟΏ απᾶ αθοᾶο, 

Βαῦ ἴῃ Πο Ἠρικί]ο {ο {π6 

Οοἱοβδίαηβ Ἰ15 παπηθ 16 τηθηθ]οπεά ΠπηπιεαΙαζεΙγ αῄατ {Π6 5α]α- 

Ἀποίΐμας απεβίῖοη {οο ατῖδε τερρεοίησ Ατοβίρρις. 

σοι] 5ασσεςί ὑῃ 6 {ογπηςτ ῬΡ[αοθ. 

ἴαῦῑοη {ο {Πο Ἰαοάίοθαης απἀ Ίο ἀῑτεοίίοις αΠεσίης ἴλαῦ 

ΟἨατοἩῃ; απά {Π15 θοῦ 86εΠΙ5 ἴο οοηπθοῦ Ἠϊπι η Τμαοάῖσοθα, Τιοᾶῖσοα, 

Οἱ {πο γ]οἰο {Ἠ15 αΏρεατς {ο Ὀ6 {Πο πποτθ Ῥτοβαβ]α 5ο]δίο 5, τος 

1αοάϊσθα Ίγαδ η ΠΙΠ γ/α]]κΙηο αἀἸδύδποθ οὗ 0919586» 5, ο... Ατοηιρριας 

πητδὲ ανα Ὄθοη ἴῃ οοηφίαπέ οοπιπαιησαίίοη ὙΠ Π]ς Ρατθηίς, 

Νο Ίνεά {Ἴετο; απά 16 πας ἰλΠετείοτθ ααϊΐθ παίητα] {λαί, 

Ἠπ]θΙησ {0 ἴ]ιο ΠΥ απά πιοίμοτ, δὲ Ῥααὶ 5Ποι]ά πιρηίῖοη {π6 

ΒΟΗ’5 Π8ΠΊΘ 8150 1Π {ο ορεπῖησ αθάτεςς, (]οιισΏ Ίο γγας ποῦ οἨ 

{8 εροῖ, 

1 ΤῈ οσσατς ἴπ πο ΑΠΙΥΥΠΦΛΏ ἵπ- 
ΒΟΥΙΡΠΙΟΠΑΒ, ΠΟ. 3143, 3224. 

3 0ο]. ἵν. 27 βλέπε τὴν διακονίαν ἣν 

παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 
ὅ Βο ἴΠο Απηρτορίαη Ἠί]ανγ οπ Οοἱ. 

ἦν. 17. ᾿ 
4 ἘΡ]θΒ. ἵν. τι Ώθαβχς {εβίΙπιοπγ {ο 

ἔῃ εχἰβίεποο οὗ {πθ οΏ]ορ οὗ εταηρε]ςί 
αὖ 1815 ἆαΐθ. 

ὅ Τὸ 15 αἀορίθά Ὦσ ἸΤπθοᾶοσθ οἵ 

Άη οατ]γ ἰγϑαϊύιομ, 1 165 Ῥο ποὺ ἃ. ογ]ίοαὶ ΙΠΐθτεηοθ 

Μορβαθεία. Οπ {πὸ οἴῃατ παπᾶ Τηεο- 
ἀοτοῦ δύριιθθ ασαϊηβῦ {Π15 νίονψ ΟἿ 
οτοα] στοππᾶβ; τινὲς ἔφασαν τοῦτον 
Λαοδικείας γεγενῆσθαι διδάσκαλον, ἀλλ᾽ 

ἡ πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολὴ διδάσκει ὡς 

ἐν Κολασσαῖς οὗτος ᾧκει᾽ τῷ γὰρ Φι- 
λήμονι καὶ τοῦτον συντάττει: Ὀπὺ Ίο 
ἄο68 ποῦ α]εσε απγ ἐταᾶΙδίοπα] 5αρροτύ 
{οΥ Ἠϊ5 οπη οΡΙΠΙΟἨ, 

6 566 8ΌΟΥΘ, ΡΡ. 2, 15. 

2ο”. 
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Ἠ1βο8ΤΕΘΥ., 

4. Οποεῖ- 
ΙΠΠΒ. 

Α βοττ]]ο 
ΏΒΙΠΘ. 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΡΗΙΙΕΜΟΝ. 

{τοπι {πα α]αδίοη 1π {Π 6 Οο]οβείαη Ιαξζετ, τηα]κες Ἠϊπη Ῥίδιορ ποῦ 

οἱ Ο0ο1οβ5α», Ὀαὺ οὗ Τιαοῖσσα”. 

ΟΕ 6 αρρτεπεηδίοηπ8 10} {Π6 Αγροξί]ε 56ΕΠΙ5 {ο Ώαγο 

επθετίαϊπεά τοςρεοησ Ατοβΐρρις, Ι Ἠανο αἰτεαᾶγ ϱροκεπ”. Τὸ 

15 ποὺ ΙΠΙΡΤΟΡΕΡΙΕ ἰ]αῦ {Π6γ γετε 5ασσοςδίεά ὮΥ Ἠ15 του απά 

ού Ῥατα] Ίετο αἀάτεξςος Ἠϊπι ἃ5. 15 “{ε]]ον- 

5ο]ά1ετ ο». Ὀὰὺ ννθ ατε ποῦ ΙΠπ{οτπιθά οἩ δῦ ςριτίαα] οαπιραῖσης 

Π16γ Ἠαά βουνὰ ἴῃ οοπηραηγ. ΟΕ Ἠ18 φαΏεεααεπό ϱ.16εΥ Ίε 

Ἠανο πο ἱταβιποτί]γ ενἰάεποθ. Τταάιάοη τερτεδεηίς Ἠϊπω αδ 

Ἠανιπσ εαΠοτεά τπατίγτάοπι αὖ Οοἱοβδ τ] ἢ 15 {αΐμοτ απά 

ΠΙΟίΠΘΓ, 

4. Βαυὺ {ατ πιοτο Ἱπροτίαπί ἴο ο ΠΙςίοτγ οἵ ΟἨτιςΠαπίγ 

Τηε 

1ο 

οί]μεν γγογάς εἰση]ίγίησ ΠΥ, σου, απἀ 9ο {ογ{Ἡ, 16 παϊατα]]γ 

ΑοοοτάΙπσ]γ πο Ἰπβοπροης οΏετ 

ΙΠΘΧΡΟΘΤΙΕΠΟΘ. 

λατ {πο Ῥαγεπίς Οὐ {Π6 5οη οἵ {μ6 {ΠΗΠΙΨ, 15 ἴμο 5εγναηῦ, 

ΏαΙηΘ Όποβίπιις να ΥΘΥΓΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ῥοτπο Ὦ} 518 068. 

]εηέ 1561 {ο {818 Ῥατροβο΄. 

 ΥοΥΥγ Ίαγσε ΠΌΠΟΙ οἱ οχαπηρ]ες5 1η ἸΥΠΙΟΗ 169 αΏρεαΙ5 85 ἴμο 

Π8ΙηΘ Οἱ 8ΟΠ16 βἰαύο οι Ποοάπιαη ὅ: αηἀ 6ν6η Ὑῃθτο ἴλμςδ 15 

ποὺ {πο σ.δθ, 0Π 8 αοοοπιραπΙπιεηίς {γεααεη{Ιγ 5ηον ὑμαὺ νε 

Ῥθυδοη Ίνα οἱ 5ετνῖ]ο ἀεδοεπί, ἰποιισΏ ο πασΠίέ πονθγ Ἠπηδε]Ε 

ἨἸανο Ὀσδεῃ 8 ἰανο”. Ἱηπάσθοά 16 οοσΙτ5 Πιοτοθ {Παπ οπΠσθ 8ἃ5 ἃ 

ΠοΙΙοιΒ παπ]θ {ΟΥ ἃ 8Ἰανα7, ἃ {αοῦ γΥΙοὮ Ροϊηπίς 5Ισπ]βοαπ{]γ ἴο 

1 4γοςι. Οοπεί. γἱϊ. 46 αποϊεᾷ 8φοτο, 
Ῥ. 3ού, ποίθ 1. 

3 566 Ρ. 42. 
8 τογ. 2 τῷ συνστρατιώτῃ ἡμών. 

{πο ποίθ. 
4,5, ΟἨΤΘΕΊΩΠΕ, ΟἨτοβίαςδ, ΌΠ6- 

βἴρ]ιογπβ, ΒΥΠΙΡΗΟΓΗΡ, ΟΗΥΡΗ8, εἴο. 8ο 
{οο ἴ]ιο οοττοβροπᾶϊπς Τ6ΠΙ8Ι6 ΠΒΊΙΘΒ 
Οποβίπιο,ΟΗτερίε,γπιρπετηαρα,οἴο.: Ὀαΐ 

ΙΠΟΥΘ ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ ἴπθ ΠΟΠΙΕΠ)5 ΠΒΠΙΘΒ 
Άχο οἱ ἃ ἀλετοπῦ σας οὗ 1ηθαπΙης, 
Άχθβο"ρα, Ῥτεοραδα, Τεγραρα, ΤΉ ΔΙ] 88, 
ΤΙΨΡΗΟΕΒ, οἷο. 

ὅρ.σ. ἴῃ ἴπο (ζοτρ. ΙΠ5ΟΥ. Γαΐ. 1. 

Ῥ. 223, ΠΟ. 2146, Ῥ. 350, ΠΟ. 2723; Ῥ. 
986, πο. 6το7 (ετθ 15 15 αρε]]εᾷ Ηο- 
ἨΘΒΙΠΙΒ); απά ἴῃ Ματαίοτ, σο. 6, 
ΏσχΙσ. 5, ΟΜΙΙΣΥΙΠΙ. 4, ΜΙΠΙ. 2, ΜΡΧΥΤΠΠ. 2, 
ΜΌΧΧΠΙ. 4, ΜΡΙΙ. 9, ΜΡΙΙΧΧΙ. 5, ΜΡΙΙΣΣΥ. 
1, ΜΡΣΟΠ. 8, ΜΡΣΟΝΙ. 7, ΜΏΟΝΙ. 2, ΜΡΟΣ. 

19, ΜΡΟΧΙΥ. 17, 39; Ἀπᾶ [Π6 ϱ00116- 

Ξ66 

αροπᾶϊης Τ6επηβΙθ6 ἨαΙΠΙΘ ΌπΠθβίπθ ἴῃ 
ΜΟΟΧΣΣΙΣ. 12, ΜΡΧΙΝΙ. 6, ΜΌΟΣΙΙ. 9. 
Α πιοτθ ἀΙσεπῦ 5εατοἩ ἴπαη 1 Ἠαγο 
πηαᾶο ποπ]ᾶ ῬτοβαβΙγ ἴποτθβδθ [89 
ηππαῦθτ οἳ οΧαΤΗΡΙ65 Υ6ΙΥ ]81Ρε1]γ. 

6 ϱ.ᾳσ. Οοτρ. ΙπΠ5ο6Υ. Τιαΐ. ΤΠ. Ῥ. 238, 
ΠΟ. 1467, Ὀ. Μ. Μ. ΑΝΒ . ΟΝΕΒΙΜΟ . 6ΔΕ- 
ΡΙΟΝ . ΑΥά . ΗΙΒ . ΤΑΒΥΙ, . ΕΠΙΟ. 1π 
{86 ποχὺ σεπθγαδίοη ΑΠΥ ἀτοσοῦ πούϊοθ 
οἳ 5ετν1]ο οτἰσίπ ποι]ᾶ ἀἴδαρροαχ; Ὀαΐ 
[86 Τ8ΠΙΕΞ ΥΘΙῪ οἴίοι ἱπαϊοαίθ 1. Τὶ 
ποθθᾶ ποῦ Ἠοποτετ πθοθββασΙ]Υ ἀθποῦθ 
Ίοη οκἰαοίίοη: 5686 6.5. ΤΗ. χ]ῖτ. τό. 

Ἰ Μεπαπάς Ιπο. 312 (Μδεἴποκο Εγαρπο. 
σοπι. 1. Ῥ. 300), Ψηθυθ ἴπο ᾿Ονήσιμος 
εἀάτοςξοᾶ 15 ἃ 518 016, ἂ5 αΡΡΘΗΣ5 ΠΌΤ 
186 πιθη{Ιοη Οἱ 15 τρόφιμος, Ἱ. Θ. Π185- 
ευ; ἄα]εη ἄε Ορι. Ὠοσίγ. τ (1. Ῥ. 41) 
οᾱ. Κάλπ), ν]θχθ ποιο 15 8 τ6ΙΘΙΘΠΟΘ 
{ο ἃ ποτ]ς οἳ Ῥπανοτίπταβ ἴῃ γΥμῖοἩ πας 
Ἰπχοᾶπεθὰ 9η ΟΠΘΒΙΠΙΠΑΒ ὁ Πλουτάρχου 
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πο βοοῖαἰ οοπά1θίοη παύατα]]γ ασσορίοᾶᾷ Ὦγ 16. Τη ἴἶια Ιηςοτῖρ- 

ΏἼοης οἵ ργοσοηδα]ατ Αδία 16 15 ΓοαπάἸ: Ῥιαῦ πο 5ίχοςς θα Ῥο ]αιά 

οἩ. {5 οοϊποϊάςπσθ, {ΟΥ 155 ΟΟΟΙΤΤΕΠΟΘ 8 ἃ ῬΙΌΡΘΙ ἨΠςΠηΘ 185 

ἀοιΏέ]θβ οοθχύθηβινθ ὙΜ] {πο 886 οὗ ἴ]α Οτθοὶς Ἰαηπσπασο. 

Μοτο Ἱπιροτίαπί 15 {1ο {αοῦ ναί ἴῃ ἴλο οατ]γ Ἠϊςίοτγ οἵ ΟΙιτὶςέ]- 

ΦΆΤΟ 10 αὐ δῖ 8ΟΠ19 6π1ΙΠΘησΘ ἵη ἰΠῖδ τεσίοη. Όπο ΟπΠοΒΙΠΙ6 Τές Ρχο- 

16 Ώίδμορ οἵ Ἡρ]οδιας5 Ίη ο Πγδῦ γεατς οἵ {Π6 βοοοπά ορηΜΙΥΥ, ἘΝ 

ΜΉΘ Ἰοπαίας ράβ865. {Πτοισῃ Αβία ΜΙπου οἩ 5 παγ {ο σοι 
πιατύγτάοτη, ἃ πα 15 πηθηδιοποᾶ Ὦ} πο δαϊπό ΙΠ ἴθΓΠα5 οὗ ἹνΑΣΙΩ βαρ Αβίϑ. 

αΠοοθῖοη απά τοδρθοῦ”. Αποίΐμες, αρρατοηί]γ απ Ἱπῃαθηβία] 

Ίαγπηαη, αροιῦ Πα] ἃ εεπύατγ Ἰαΐθι αχσος Με]ιίο Ὀϊβ]Πορ οἵ 

Θά ΓΒ. {ο οοπηρῖ]θ ἃ νο]απ]ο οἵ οχίἰταοίς {πτοπα ἴμο Βοτρύιτθς; 

απά {ο Ἠίπω {815 {αύμοτ ἀθάιοαύες πο στοῦ θη οοπηρ]είας ὅ. 

Τπας 16 ποα]άἀ αρρεατ ἴμαῦ {πο ΤΙΘΙΠΟΤΥ οἵ {π6 (Οοἱοβδία 

βἰανο Ἠαά Ἰπνεδίεά {ιο παπηθ ἢ α δρεοῖαὶ Ῥοραι]ατΙϐγ απ]οης 

ΟἈιπίδίίαης 1η 0}15 ἀῑςίτιοῦ. 

Οποεβίπηιις τερτοβεπίεἁ ἴ]α Ἰθεαδί τεδρεοίαβ]ο ἴγρο οἵ {Πο Ῥοείβοη 
᾿ Ἀπᾶ 60Ἡ- Ἠε νψὰβ τεσατάεά ὮΥ ππιοι οἱ ]εαδῦ τερρεοίαΡ]ο ο]αβ5 ἴῃ {ιο 5οοῖα] 6οα]θ. 

ΡΗ/]οβορ]εις α5 ἃ «Ίνα ομαίίε]; ἃ “νο Ιπιρ]επιεπῦ΄/; πα Π6 πᾳ Οπθβίπηαβ, 

α]κεη ΡΗΠΙΟΡΟΡΗΥ αἲ μου ποτά. Ηδθ Παά ἆοπε γ]αῦ α οΠαίία] ου 

αη Ἱπρ]επιεηίό πη]σ]ῃῦ ο εχρεοίεςᾷ {ο ἆο, 1 επάιεά συ] Πο απά 

Ιη{εΙσεποθ. ο γα» ἰτοαίεά ὮΥ {ια Ίαν α5 Ἠανίησ πο τὶσ]ίβ 5; 

απά Ὠο Ἰαά οαττιοά πο Ῥτιπαῖρ]ες οὗ ἴ]ιο Ίανν {ο ὑπ 611 ]οσῖσα] 

οοΠ5Θ(ΊἹεΠσθ5. ΗΘ δα ἀεο]πεςά {0 επἰεγίαΙη αΠΥ τοδροηβΙβ!]1{168. 

δοῦλος ᾿Ἐπικτήτῳ διαλεγόμενος ; Απιμιοί. 

ἄταορο.τα. Ῥ. τότ, υλετοἰῃθοοπ{θχί{ ΒΠΟΥΒ 
{παὺ {πΠ6 Ῥϑύβοῃ αἀάτθβεεᾶ 88 ΟΠ βίτητι5 
18 ἃ βἶατο ; 10. 11. Ῥ. 482, ΏΘΙΘ {16 
1η85{εΥ,]εατίηρ ]εσαςῖθς {ο Π15 Βουνϑηΐβ, 
6475 ᾿Ονήσιµος εἴκοσι πέντε | μνᾶς ἐχέτω 
Δάος δ᾽ εἴκοσι μνᾶς ἐχέτω" | πεντήκοντα 
Σύρος" Συνέτη δέκα, κ.τ.λ. 83.566 8180 
{πο 1886 οἱ ἴ]θ πϑιηθ ἴῃ {Π6 Τιαβῖη ρ]αΥ 
αποίοα Φπεί, ἄαἴῦ. τ5 (ἀοοογαϊηρ Το οπθ 
χει 1ηρ). 

1 ΤΆ οσοι 85. πθαΥ ἴο Οοἱοξ5β α8 

Αρητοβἱρίας; Ῥοεσ]]ι 6. 1. πο. 2743. 
3 Ίση. Πρ]ιεδ. τ ἐν ᾿Ονησίμῳ τῷ ἐν 

ἀγάπῃ ἀδιηγήτῳ ὑμῶν δὲ ἐν σαρκὶ ἐπι- 
σκόπῳ...εὐλόγητος ὁ χαρισάμενος ὑμῖν 
ἀξίοις οὖσιν τοιοῦτον ἐπίσκοπον κεκτῆ- 

σθαι; 566 8150 88 2, 5, 6. 
ὃ ΜαΠίο ἴῃ Ἐπβεῦ. Η. ΗΠ. ἵν. 26 

Μελίτων ᾿Ονησίμῳ τῷ ἀδελφῷ χαίρειν. 
᾿ἘΕπειδὴ πολλάκις ἠξίωσας κ.τ.λ. 

4 Ατὶδίοῦ. Ροΐ. 1. 4. (Ρ. 1253) ὁ δοῦλος 
κτῆμά τι ἔμψυχον, ΕίΠ. Νίο. νΙΠ. τ2 (Ρ. 
1161) ὁ γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ 
δ᾽ ὄργανον ἄψυχος δοῦλος. Ἀεθ αἱδο {Π6 
οΙαβδίβοαίίοπ οὗ «Ιπιρ]ετηθεη{β) 1π Υα1Το, 
4ὲ Κὸ γιδὲ. τ. τ7. 1 'Ἰηβίγαπιθηί σθητΙβ 
γοσα]θ οὖ βεπηνοσβ]ο οὗ πππίατη: γοσα]θ, 
1η πο βαπί ΒΟΥ]; Βοπηϊτοσα]θ, ἴῃ ᾳπο 

Ῥοτοα8β; πιπίατη, ἴῃ απὸ ρ]απβίτα,) 
ὅ ΤΠ). ἵν. 5 “Ῥετνήθ οαραί ππ]]απα 

Ίπβ παρ᾽ (Ῥαπ]ας); τὸ. 1. 17 «Τη ρεγ- 
βοηαπι βοτνί]οπι πια]]α οϑα!ῦ οΏΠρα[Ιο) 
(ὈΠριαππβ). 
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ΗΒ ϱἩ- 
οοπηΏ{ΘΓ 
ἢ 8ὲ 
Ῥαπ] ἴῃ 
Ῥοπιθ 

ΕΡΙΡΤΙΕΒ ΤῸ ΡΗΠΙΕΜΟΝ. 

Τ]θγα ἵνα αΏςο]αῖεΙγ ποίμῖησ {ο τεοοπηπηεπἁ Ἠϊπι, Ηθ τνας 

α 8Ίανθ, απἀά υ]αῦ σας ποί5ε, ἃ Ητγσίαη εΊανο; απἆ ο ας 

οοπβτπιθἆ ἴπο Ῥορι]αγ οδτηαίο οἵ [15 οἶας»' απά παβοπ” Ὁσ 

ΗΘ πας ἃ {Π]εξ απά ἃ τΙπαναΥ. ἩἨῖς οὔεπορ 

ἀιά ποὺ ἀῑβετ ἴῃ αΠΥ Ίναγ, 5ο [Ὁ 85 6 Ἰπον, ΓΤοΠ1 {με να]σαν 

ἵΥρο οὗ 5ΙανΙδῃ οὔεποθ. Ἡε 8θ66Πη5 {ο Ἠανα ἆοπθ Ἰαδί π]αῖ 

{Π6 τερτεαδεη{α{]νο β]ανθ ἴῃ {πο Ἠοππαη οοπιεάγ {ῃτεαίεης {ο 40, 

πΠθη Π6 σεί5 Ιπίο τοι ]6. Ἠο Ἰιαά ΄ρασκεά τρ 6οπ1θ σοοᾶ5 

απά {ἴα]κεη {ο 15 Ἠοε]ςὶ. 

ἴῃοςε οββεουτίησε οἵ ἨΠαπιαπ]{γ ἧ. 

πε τηείτοροΗ5 ας Ἠῖ5 Ῥο5ύ Ίορε οἵ 86ΟΓΘΑΥ. Τη ἴ]ιε ἆτεσς οἵ 

ὕια οἱΟγ ταΏβ]ε ἢ πγου]ά πα {ια βοοϊιεῦγ οἵ οοπσαηῖα] βρι τ ΐβ. 

Βαυὺ εὖ Ῥοπιθ {πο Αγρορί]ο εργτεαᾶ 15 πεί [ὉΓ Πϊπι, απά ἢ8 

Ηον Ἠα Πτδί ϱαππθ ἴῃ οοπίαςξ ὙΠ ἢ 

πο Ιπιρτίδοποά ΤΩΙΘΙΟΠΑΤΥ 786 ΘΔ ἢ ΟοΠΊΙΥ οοπ]εσίατο. Ύλας 1ὖ δῇ 

αοοϊἀεηία] εποοιιη{ες τ] ἢ 15 {ε]]ονγ-(οπηβπιαπ Βραρῃτας ἴῃ ἴῃα 

εἰθεῦ οἵ Έοπιο ἨΠΙΕἨ ]εὰ {ο πο Ιπίετνίεν{ Ύγας τὸ {μα 

Ῥτθβδιτα οἵ παπό ν]]οὮ Ἱπάαοεά Ἠϊπα {ο 566 Κ αἶπης Ίποπι οπθ 

πγοςθ Ἰαγσε-Πθαγίεά οιαγΙγ πας αν Ὄθ6ευι ἃ. Πουδεμο]ά ποτὰ 

ἴῃ ΠῚ5 πιαρίθι”ς ἔδυ Ὁ ΟΥ ἀῑά {8 ΠΙΘΙΙΟΣΥ οὗ βο]επηΠ πγοτάς, 

πΠΙοἩ Π6 Πα ομδποθα {ο ονετπεατ αὖ ἴποδο ἨεεΚΙγ σαΐ]ει- 

Ίησς ἴῃ {πο αρρει οἨαπρετ αὖ Όο]οβδα, Ἠαιπί Ἠϊπη ἴῃ Ἶ]ς 

Ίοπθ]]παςς, 611, γιε]άϊπσ {ο ὑπ 6 {αβοΙπαδΙίοἩΏ, μ6 Ίνας οοηβίταϊηεἁ 

{ο αποιτάθη ἨΙπιδε]ί {ο {Πο οηπς ΤΙΑΠ Ίο οοι]ά βοοῦμθ ἢ15 

Ἠ15 οὐ οοπά ιο. 

Ώοπας γγας {Πο παίατα] οεδςροο] {οτ 

Τὰ ὑπ6 {Ωτοησίπσ ογοιγάς οὗ 

γα 5 οδασὐ 1Π 105 ΠΙε5Ί6Ρ. 

1 ῬΙαπί. Ῥεειᾶ. τ. 2, 6 “ὍΙ ἀαΐα 
οοσββΙοβέ, 4Ρ6, «Ἴορε, ἴ6επθ, Πϑγρᾶβϑ, 
176, 65, ἔασο; ποὺ 6οτατη οραςί’; Οτσιά 
Απιοτ. 1. 15. 17 “«Όαπα ἴα]]ας βευτι1β.) 

3 Οἴσετο 5Ρθα]ς5 ἔμτι5 οἱ Ῥητγρία απᾶ 
{παποϊσηροπτίηρ ἀἰδίτῖοίδ; το Εασο. 27 
εὍίσαπα Ισίατ ποβίγατη θ5ί 81) Υεβίτατη 
Ίου Ῥτονετρῖαπι Ρ]ωήσεπι ρίαρίε ἤοτγὶ 
βοἶεγο πιεἰίογεπιξ Οτπιᾶ ἆθ ἰοΐα Οατῖα» 
Νοπποθ ου γερίτα νοσθ τα]ραίαπα εδ; 
βἵ απῖά οππα Ρρετῖοπ]ο εσροσῖπί να], ἴπ 
6ατο Ἰὰ Ῥοβββππππι 6556 Γποϊοπάτη ὃ 
Ωτπιᾶ Ῥοττο ἵη Τ8βθσο ΒΕΥΠΙΟΠΘ ἵατη 
ὑπίππα ο5ί, απαπα 581 απῖς ἀθβρίσαίτί 
ἀποϊίαχ, αὖ ἨΗγβογιπι πιΜίπιι 95596 ᾱἷ- 
οαύατὸ Ναπι ᾳπ]ᾷ 6σο ἄἴοππι ἄθ Τῳάἱα ἢ 
Οὐδ ππᾳπαπι ἄχαθοας οοπιοθᾶἵατη βοτίρ- 
βἰῦ {η απα βθγας ΡΓΙΠΙΒΓΙΙΠΩ ῬατΙατη 

που Ίπᾶας οβδεί’: οοπιρ. ΑΙοϊρην. 
Ερίεί. Π. 38 Φρύγα οἰκέτην ἔχω πονη- 
ρόν κ.τ.λ.: Αροηοᾶ. Οοπι. (Μοαϊποακα, 
Τν. Ῥ. 451) οὐ πανταχοῦ Φρύξ εἶμι 
κ.τ.λ. ΤῊ ]56ύ Ῥαββ8σθ τοί6ΥΒ {ο ἐπθ 
οοπατάῖοθ ση πΥΠΙοΙ, Ῥορίᾶςς 411 ἐ]αῖτ 
οἴμεχ Ῥαᾶ απαΠ 165, {πο ῬΗτγρίαηβ γγθγθ 
οταάϊιθᾶ : 6ΟΠ1Ρ. ΑΠΟΠ. Οοπῃ, (ἐδ. τν. 
Ῥ. 652) δειλότερον λαγῶ Φρυγός, Τοτίπ]]. 
ἄε Απίπι. 2ο «Οοταῖοϊ Ῥμχγσας πηϊᾶοβ 
Ππααπ{”: 56ο ΒΙΌΌΘΟΚ Οοπι. Γαΐ. Ῥ. 
τού. 

ὃ Τοτ. Ῥ]ουπι. Ἱ. 4. 13 “816 π] οοἩ- 
ΥΒΡΒΒΡΕΊΙ, αἴᾳαπθ Ἠϊπο πιθ Ῥτοβηατ 
ΟΟἨΙΙΟΘΤΘΤΗ ἴῃ Ῥεᾷθβ.᾽ 

4 5411. σαὶ. κασνΗ. 5 «Ῥοπιατη β]οπϊ 
ἴῃ βοη παπα οοπβασοταπ{: οοπαρ. Ταο, 
ΑπΠ. ΧΥ. 44. 
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ΤΘΙΤΟΙΡ απά ΒΒ Ἠ]5 γεατηῖησςξ ὙἨ]μαίανεγ πούνε Ἠπιαγ 

Ἠανο «ΤαΏ πη {ο πο Αγροςίιε ειάς--πεί]ιεγ ἴπο Ῥαπος 

οἱ Ἠπησεγ ΟΥ ἴμο σπαπΊησς Οἵ οοηβοῖεηοθ-- - 6 Ίο ας οπςθ 

Ἠο απᾶ εοπ- ὙΠ Π1η ἴμθ ταησα οἵ αἰίτασίοη, Ἠθ οοπ]ἀ ποὺ 695οαρο. 
ΥΘΥΡΙΟΗ. 

Ἠβίοπεά, ἵας ΠΠργθβδεά, Ὑα5 οοπνἰπσθᾶ, γγας Ὀαρίισαα. Τ]ο 

ού Ῥατ] 

{οαπά ποῦ ΟΠΙΥ α 8ΙΠΟΘΤΘ οοηνετῖ, θαὺ ἃ ἀενοῦεά ΓΠ]επα, η Ἠ]8 

Ἰαϊθϑὺ βοὴ ἴῃ {ο {αίΠ. Ατιδίοί]ε δὰ βαιά ἴΠαί ἴπετο οασ]ύ 

ποῦ {ο 6, απἆ εοι]ἀ ποὺ Ῥε, αΠΥ {ιεπάςΠΙρ νηδ] 8, βἶανο μα 

β]ανα, ἴ]ιοισ]ῃ ἴλετο τη]σῃί Ῥο φ μα τηδη ὃ; απ οἴῃετ μὰ Πε]ά 

5011 αἴτοηπσετ Ἰαησιασα ἵο ο 6απ1ο εΠεεῦ. Τὴ Αρορίιε αἱὰ 

ποὺ τοοοση]5δθ Ίο Ῥμοβδορ]μει δαὈί]ο ἀϊδαποίοη. Έοτ Ἠϊπι 

{πο οοπγεη{Ίοπα] Ῥαττίιετ Ῥείθεη εΊανε απ {εε Ἠαά αἱἰοσείῃεγ 

ναπ]ςῃθᾶ Ῥείοτο πο ἀΙδρο]νίηπσ Ῥγεδεπος οἵ απ αἴετηα] νοτίγ. 

Ἠε {οιπά ἴῃ Οποβίπιας 5οπιοὐΒῖης πιο (απ α βἶανθ, α Ῥε]ονδά 8: Ῥαπ)ς 

Ῥτούμετ, θοῦ α5 ἃ βΊαγε απἆ α5 ἃ ΠΠαΠ, ΄ Ροί] ἴῃ {πΠ6 Παδ]Ἡ απᾶ ἴῃ Ὃ 

{πο Ποτά”. ΤῊ στεαί οπραοϊίγ {ο σοοᾷ ΒΟ αρβοατς ἴῃ {με 

{ρίσα]. βἶανο οἵ ἄπτεε]ς απἆ ἘῬοπιαπ Βοίοη, ποὐπη(ηδίαπά(πο αἱ] 

ἴπο Παπά απά Ῥτοβίσαογ ονετ]γῖησ 10, ας ενο]κοᾷ απᾶ ἀενε]ορεά 

Ἠετο ὮΥ {πο ΙΠπβρΙταίοη οἵ ἃ Πεν {810} πα {Π6 Ἱπορηίῖνο οἵ ἃ 

ἩΘῪ ΒΟΡΘ. 

βίανθ οἵ ΒΠΙΙ6ΠΙΟΠ Ώεοαπιθ ὑπ6 [τθοατηδη οἵ ΟἨτιςε 1, 

Τ]μο σεηῖα], αἰδοιίιοπαΐθ, πΙηπΙησ «ἱδροδίίίοη, Ριιτ- 

Παά απᾶ εἰεγαίοά Ὦ} ἃ Ἰήρ]μετ Κπογ]εάσα, μα {οιπά 105 Ῥτοροτ 

βοορο. ΑἸιοσείπετ 0Π5 που {ΠεπάςΠΙρ νγὰβ ἃ 5οἶαοο απά α 

βίτοησίῃ {ο ο Αροβίιε ἴῃ Πῖ5 νεατΥ οαρίϊνΙῦγ, πΥΠΙοἩ Ὦθ οοιι]ά 

11 αβοτά {ο {ογτεσο. Το ἰακα ιν Οποβίτηις γγας {ο ἴθατ οαὐ 

Έαα]”ς Πεατί ὅ, 

Ῥαἱ έπετο γγας αΏ ΙΠΠΡΕΤΙΟΣ5 ἀθπιαπά {ΟΥ ἴ]ιο βαοτγ]Ποο. 

ΒΤ 5. Ἰαά τερεπίεᾶ, Ῥαέό ἢ6 Ἰαά ποὺ πιαάθ τορθα(ῖοῃ. 

οοα]ά οἩπΙγ ἆο υπ ὮΥ εαρπη(ξησ ασαϊη {ο μα φοτν](αἆο ἔοπι 

Οπε- Κεοεβε!ἔΥ 
{ου Ἠ16 

ΗΘ τού 

1 τ0οτ. τῇ. 22. ΠῚ. Ῥ. 2 Βα. (6. 2, 1854) στι [ῃ6 
5 ΕΠ. Νίο. νἱϊϊ. τ3 (Ρ. τ1ό1) φιλία 

δ᾽ οὐκ ἔστι πρὸς τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον" 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἵππον ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς 
δοῦλον ᾗ δοῦλος" οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν" 

ὁ γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ δ᾽ 

ὄργανον ἄψυχος δοῦλος" ᾗ μὲν οὖν δοῦλος, 
οὐκ ἔστι φιλία πρὸς αὐτόν, ἡ δ᾽ ἄνθρωπος 
κ.τ.λ. Όπ πο νἱϑῦβ οἳ Αυὐϊβίοι]θ το- 
αρεστρ βΙαν6τγ 566 Ῥεο]κετ)β ΟΠαγίῖος 

ο {ίοτ Ἐ. Β' ἨἩοετπιαππ)Β τ6εχΘΠςΘΒ ἴο 
[86 Ηὐεταίατο οἱ {πο Βα ] θοῦ, Ῥ. 5. 

8.1 Ο0οΥ. Υἱΐ, 21 84., 68]. 111. 28, Οο]. 
1. τι. ΝΠΙΗ 15 οομέγαϑὺ ἴπο ϱχ- 
Ῥτοββίοη αἰτιραίοᾷ Το ἃ 5ρθβ](6γ ἴῃ 
ἹΜαοτοβ. δαί. 1. τι / ᾳπαβῖ τετο οπτοπί 
ἀῑνίπα 46 56τν1β.) 

4 Ῥμήσπῃ, τό, 
5 ΤΘΓ. 12. 



512 

πού ῃ- 
βἰαπᾶίησ 
ἔπε τίς], 

ΜαᾶΙαξίοη 
οἱ Τγοπῖ- 
οιβ 

ΒΈΡΡΙ6- 
τηθρπ{οᾷ 
Ὦγ ἴμο 
ΑΡορβ/{]θ8 
1είίογ. 

Απα]γαῖς 
οἳ {πθ 
Ιεί{αγ, 

ΕΡΙΡΤΊΙΗ ΤΟ ΡΗΠΙΒΜΟΝ. 

ὙΠΟ Ὦρ Ἰαά εδεαρεά. ἘΠίεπιοη τηαςί ὃορ πιαᾳο {ο ἔθ] ἐπμπαῦ 

ππετ Οπεβῖπιας Ίνας σαϊπεά {οτ ΟἨτῖδί, ης γγας τοσαϊηθὰ {ος 18 

οἷα πηαδίετ αἰδο. Ῥιαί 1 {Πο οἰαῖπι οἵ ἁπίγ ἀεπιαπάεά α στθοαῦ 

εαοτῖῃος Ποτη Ῥϑα], 16 ἀεπιαπάθά α σγεαίοτ 561] {οπι Οπθβίτηις. 

ΒΥ τείιτηῖησ Ἠε που]ἀ Ῥ]αος Ἠϊπιδε]{ επ/Ἱτε]Υ αὖ ἴ]θ παθτογ οὗ {16 

Πηαδί6Υγ Υ/ΠΟΠΙ ἢ6 Ἰαά πτοησεα. ΆΈοπιαῃ 1, ποτο οταεὶ {Παπ 

ΑἰπεπίαἩ, ῬτασίΙοαΙ]γ Ιπυροβεά πο πας {ο {ο Ῥούγετ οὗ {Π8 

Παδί6Υ ΟΥ6Υ Ἠ15 εἶανθ”. Τ19 αἰίετπαίῖνο οὗ 16 ος ἆθαί] τοδἰοά 

βο]εΙγ τι Ῥῃί]επιοη, ἃ πα βἶανες ΓΘ οοηδίαπ{ἰγ ογαοϊβοᾷ {οτ 

[αγ Πσ]ίετ οὔεποςς {Παπ 15". Α ἰΠπΙεξ απά ἃ ΤΙΠαΝαΥ, Ἡο Ἠαά 
ΠΟ οἰαῖτη {ο ΓΟΙ6ΊΥΕΠΕΡΡ. 

Α {ανοιταβ]ε ορροταπΙζγ οοουττεὰ [ῸΓ τεβίοτίησ Οποβῖπηας 

{ο 5 τηαδίοτ. Τγοβίοις, α5 ἴπε Ῥεατεγ οὐ Ἰαίίοις ἔποπα ἐπ 

ΑΡοβί]ε {ο ]αοάῖσοεα απά (919886, Ἰαά οοσαδῖοη ἴο νἱβιὺ ἴποδο 

Ῥατίε Ἠο τηϊρῃὺ απάετία]κα ἴλπο οβ]ορ οὗ τηβαϊδίοσ, πὰ Ῥ]ενά 

ἴΠθ οἈι15ο οὗ {Πο Ῥεπ]θεπύ βἶατο πι ἴπο οὔεπάεά πηαςίοτ. 

Ὀπάετ 5 επο]ίετ Οπεβίηας σου] Ῥο βαίετ παν 1 Ἡε 6η- 

οοαηίετεά ῬΗί]επιοη αἰοηπθ. Βαὺ δὲ Ῥαα] 15 ποὺ βαβϊδβεά σι 

{16 Ῥγοσααοη. Ἠθ νι] νη(Ἡ Ἠ]5 οὐ Παπά πυτίε α ἔθ ν ποτάς 

ο{ 6ασεγ αΠεοβοπαίθ απἰτοαίγ, Ιάεπθϊ[γίησ ἨΙπιδοΙΕ πι {λα 

οα1186 οὗ ΟΠΕΒΙΠΙΠΒ. ο Τε {αϊκε5 πρ Πῖ5 Ῥεῃ. 

Α{ἴοτ {ια ορεηίησ ςα]α{αθΙοη. {ο ΒΗΙΕΠΊοπ απά {Π6 ΠΙΘΠΙΡΕΥ5 

οὗ 15 [απ], Ίο εχργθςςο5 15 (Παπκῇι]ηεςς {οτ {πο τεοροτό υ]]ο] 

Ία5 τθασ]ιθᾷ 5 θοατ5 οὗ Ἠῖ5 {πιεπά’5 οἰατίαβ]ο ἀεθάς. Τὺ 15 ἃ 

στθαῖ Ίο απἀά εποοπτασθπιεηῦ {ἴο ο Αροδίιε ὑπαῦ 8ο ΤΙΑΠΥ 

Ῥτγοίητεη πᾶν Ἰαά σα15θ {ο Ὀ]685 15 πᾶπη6. ΤΗΙ5 πΙάθ-αρτειά 

τοριἰαί]οη {ου Κι ]1 655 οπηρο]άθης Πήτη {ο τενοθα] 5 οὐδ] θοῦ ἴῃ 

Τποισ]Ώ Ἠθ Ία5 ἃ τῖσιῦ {ο οοπΙπηαπς, ηθ Ῥτείοτς ταίμετ 

Ἠο Ἰιαβ ἃ ρεῦιθοη {ο Ρτείει οἩἳ θεμα] οἵ α ομι]ά οὗ 

πτΙήησ, 

{ο οπίτοα{, 

1 Ρίᾳ. 1. 6 «Τη ροΐοξίαίο βαμὺ βοτνῖ 
ἄοπαϊποτατα; αᾳπαθ απ]άεπι Ῥοΐεδίαβ 
7115. σεοπΒπτα θρδξ: Ἠηαπη αρπᾶ ΟΠΙΠΕΒ 
Ῥεταθαπθ σοπ{θβ απΙπηαάνοτίθτθ Ῥοβσιι- 
ΗΤΙ8 4ΟΥΩΙΠΙ5 ἴῃ Β6ΙΥΟΒ τἰἰίαθ ποοίδᾳπθ 
Ροΐθβίαζεπα {πῖβςθ. Όοπιρ. Ῥεποο. ἄ6 
Οἶοεπι. Ἱ. 18 «Οαπι ἵπ βθιγαπι οπιπῖ8 
Ἡοθαπῦ.) 

3 Βο {6 τηϊβίσθεθβ ἵη αν. δαῖ. τι. 
210 86. 'Ἐοπθ 6Υ16ΕΊΙ Βετγο. Μοστι 

απο ογἴπηῖπο βετνα5 βπρρ]οίατη» απῖβ 
{ος αἀθςέ ὃ απῖς ἀεια{δ... Ο ἀεπιεης, 
8 6οτναξ Ἠοππο ϱδί2 πῖ [θοθτῖό, ο5ΐο. 
Ἠοο τοἰο, βῖο Ίαρθο, οἴο. Οοπιρατθ 
[86 πποτᾶβ οὗ {πο 5Ίατο ἵπ Ῥ]απίας ΜΗ. 
αἴοτ. ἨΠ. 4. το Νο παπϊατί: Βο6ἱο 
οτπόσπα Γαύπτατα τη] 5αρα]οταπα: ΤΌ 
τηθὶ βαηὸ ΤΙΒΙΟΤΘΞ ΕΜ, Ῥαΐθχ, ΑΥΟ8, 
ΡΙΟΒΥΟΒ, 4Ώαπος.᾽ 
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Ἠ]5 οπη. ΤῊ15 15 ποπθ οἴμοι {Παπ Οπεοβίτηθβ, ἤοτη ΡΠΙΙΘΠΙΟΠ Απασοῖς 

Ὑ111 ταπηεπΙρετ οηΙγ α5 ἃ ποτίῃ]αες ογεαξατα, αἱοσεί]ον ταπίγαθ Ὁ 8 

{ο Ἠ]5 παπῃθ, θαὺ ΠΟ ΠΟΥ 15 α τοίοτιηθεᾶ πιαἩ,. Ηρ γοι]ά Ἠανο 

Ἠπ]κῃοά {ο ἀθίαίπ ΟποβΊπηις, {ΟΥ Ίο ση 11] α[οτά {ο ἀ4ἴδρεηδο 

ψη(Ἡ Ἠ]5 Ιου Πρ ΒΟΥ 065. Ιπάθεά ΡΗΙΙεπιοη γνου]ά ἁοιρί]ο9ς Ώανο 

Ῥθευ σ]αά μας {ο πηϊηϊδετ υισατιοπβ]Υγ {ο {ο Αροςί]ε γναπῇς, 

Βαυῦ ἃ Ῥοπεβύ πηῖο] Ὑθας Πο αρρεαταποθ οἵ Ῥαΐπσ {οτοσά, 

πγηούμας ὑπ] 5ο οὐ ποῖ, 10865 αἱ] 105 ναἱαθ, πα {]ιοτοίοτο Ίο 

5605 τη Ῥαο. ΝΥ, ἴμετο πιαγ Ἠανο Όθει 1η {]]ς ἀοδοτίίοη 8, 

Ῥιντηο Ῥτον]άεποθ υγ]]σ]ι 16 γγοι]ἆ 11] Ώδοσπιο πίστη Ῥατα] {ο ἐΠπνατί, 

Οποβίπιας ΤΥ Πᾶν Ῥδευ ΜΠ ΠΠ6]4 {ποπι Ῥμί]επιοη {οτ α 0Ἴππο, 

ἴ]λαί ιο τη]σΗί Ῥο τορίοτεά {ο Π]πα {ογ 6Υθγ. Ηδθ πιαγ ηανο 16Η ἃ5 

ὃ 5Ίαγο, ὑπαὺ 1ο πα]σΏί ταύατΏη πηοτθ ἔΠαη ἃ 8Ἴανο. Το οἴ]οις--- 

ἴο {Πο Αγροςί]ο ΠΙπΙδεΙ εδρεσία]1γ---θ 15 ΠΟῪ ἃ ἆεατ]γ Ῥε]ογοά 

Ῥτούμετ, ἨΜιςί Πα ποῦ Ὀο {Π15 απά τοῦθ {Παη {5 ὑο ΡΗΙΊΘΠΙΟΗ, 

πγηείποτ 1Π θαυ ἢ] μίπσς ΟΥ ἴῃ Ἠθανεπ]γ ἐΠ]πσς{ ο {Πιογοίοτο 

Ῥεσς ῬΗί]επιοη {ο τεσεῖνε Οποαβῖπιας α5 Ίο που] τεοθῖνο Ἠ1ΠΙΦεΙ/. 

ΑΒ [ὉΓ απ ΙΠ]ΙΤΥ ὑποὺ ιο ΤΠΥ Πᾶν ἆοπθ, α5 {ΟΥ ΑΠΥ ΠΙΟΠΘΥ {]αῦ 

Ἡθ Τηδὺύ οὔθ, ἴμο Αροδίιο π]α]ο5 ἨΙπηδει{ τορροηβίρ]ο {οτ 115. 

ΤῊΘ Ῥτεεεηπί Ἰαύίετ τα Ὀ6 αοοερθεά ἃ5 ἃ Ῥοπά, ἃ 5θοατῖϐγ {ο 

τεραγπιθηῦ, Ὑεῦ αὖ ἴῃΠοθ ΒαΠΠΘ πιο 6 σαηποῦ τθ[γαῖη {ΓοΠΙ 

τεπηΙηά(ης ΈΠΙ]επιοῦ ὑλαῦ Π6 πη]σΕῦ {ΙΤΙΥ οἰαῖπῃ {Π 6 τοπι]βρῖοη. οί 

8ο 5128] δ απηοιηζ,. ΤΏο6ς8 ποὺ 15 Ποπ οὐγα {ο πι 15 ΟΥ 

50] Ῥεριάε»{ Ὑ68, Πο Πδ5 ἃ τὶσ]ῦ {ο Ἰοο]ς {ον 6οπιθ Β]α] στα(ῖ- 

ὑπ46 απἆ ἁππίγ {Τοπ οπθ {ο ἨΠοπῃ ηθ βίαπᾶς ἴῃ {ιο το]αίίοη οὗ 8 

αριτιζιια] [αίΠετ. Ῥμι]επιοη υγ] ΒΌΤΘΙΥ πού τοίαςο Πίστη 018 οοΠΙ- 

Τοτὺ 1η Π15 ΠΙαΠΥ ὑγ1815. Ἡο ντῖύθς πῃ ὑπ6 {111 οοπΠάσποο ἐλαί 

Ἠο γη] θ6 οῬεγεᾶ; Ίο 15 απο εατθ ὑλλαῦ Ἠῖς ᾖ]οπά υγ] ἆο πιοτθ 

ἴμαη 15 αρ]κοἆ οἵ Ἠϊπα. Αὖ {Π6 5απιθ ἐῑπιο Ίιο ἐγαςίς {ο 566 Ἠϊπι 

Ῥοΐοτο νετγ Ίοις, απἆ {ο {α]ς οὖαει ἰλῖ απά οἴ]μαοι πιαξίαις. 

Ἐμ]ειηοπ τηαγ Ῥτονιάα ΠΠ ἃ Ιοάσίησ: {οτ Ίθ Ἠορος {μτοισ]ι 

ὉΠ 611 Ῥταγοις ὑπαῦ Ίο τπαγ 6 ΠὈεταίθς, απἀ οἴνοη Ὀαο]ς {ο {]ιαπι. 

Ἔποη {οἱου ἴΠο εα]αίαίίοη5, απά {π6 Ἰούίον οπἆς γη] ἴ]ιο 

ΑΡοβ{]ε’ ῬεπεάΙοίίοη. 

Οἱ Όμο τοβα]έ οἵ {Π18 αρρεα] πε Ἠαυθ πο ορτίαϊη ἸΚπον]εάσο. Ἠοκα]ε 

Τῦ 15 τοαδοπαΡ]θ ἴο 5ρΏβροδο ΠΟΥ ΟΣ ὑπαῦ Ῥμί]επιοη ποιὰ ποῦ αι 
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Τιεσεπᾶατγ 
1Ηβίοτγ. 

ῬΏερτεσί8- 
Ποπ οὗ {86 
ΘΡΙ5016 
1η ΘΑΙΥ 
ἼπηςΕΡ. 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΡΗΙΙΕΜΟΝ. 

6116 ὑῃ8 ΑΡοςί]ε5 Ίορες; ἴπαί ο ποι]ά τεσεῖνο {πο βανθ ἃ5 8 

Ῥτοίπετ; ἰλαί Ἡο ποα]ἀ 6νεη σο Ῥεγοπά ἴΠε εχκρτεβ8 ἴθτπης οὗ 

ἴπο Αροςί]ες Ρείίίοη, απἆ επηαποϊραίε {88 Ῥεπιθεηί. Βαΐ αἲἱ 

{815 15 ἃ πηςτθ οοπ]εοίατο. Όπο ἰταβΙδοῃ τηαΚες ΟπΠΘΒΊπΙΙς ΏΙ6ΠοΡ 

οὗ Έρμερας’. Βαΐ ἐς οῬνίοις]γ ατί5ος {Τοπ ἃ οοπ{αδίοη πι 

Ἠϊ5 παπηεδα]κα, γιο Ἠνεά δοοαῦ Ἠα ἃ. οεπέατγ ]αΐετ”. Αποίζηος 

βίοτΥ Ροῖηίς {ο Ῥεγωα ἴῃ Μαοεάοπία α5 Πῖ5 ος”. ΤΗϊ6 15 αὖ ]εαςῦ 

ᾖγθο {γοπη ἔμο πβρ]οίοη οἵ Ἠανίπσ Ὀθοι 5ασσοςίοά ὮΥ ΔΠῪ ποῦςθ 

ἴῃ {πο Αροξδίοᾗο Ἠπῆησς: Ὀτί ὑπΠ6 αιθλοσΙγ οἩ ΒΟ 1 τεδῖς 

ἆοες ποὺ θα 1016 16 {ο ππασὮ ογεᾶΙί. Ί1ε ]εσεπά οἱ Ἠ15 παβδῖοπατγ 

Ίαροιτς ἴῃ ραϊῃ απἆ οἵ Πῖ5 πιατίγτάοιι αὖ Ώοπιθ τη Ἠανε Ώδεη 

Ρα] οἩ {πο Ἠγροίμοείῖς οἱ 18 οοππαῖηπς 1π πο ΑΡοβί!θ᾽ 5 

ΟΟΠΙΡΩΠΥ, {ο]]ουήπσ 1η ο Αροβί]ε {οοΐδίερς, απά 5Βατίησ 086 

Αγροβί]θ {αία. Αποΐμεγ 8ἴΟΥΥ, ΥΥΠΙΟΗ ᾳἶνον ἃ οἰτοιτηκίαπί]α] 

αοοοαπῦ οἵ Ἠ]5 πιαγγτάοπ αἱ Ῥαίθο], 5εεπ15 {ο οοπ{α5ε Ἠϊπα ΜΠ 

ὃ. ἨαΠ]οδαίκ6 0 ας εταά, ος Ίγας τε]αθεὰ {ο μᾶνϑ 5αβετθᾶ, 1η ῃ 6 

Ώοεἵαη Ρρεγεοοι{ῖοἩ ἢ. 

ΤῊΘ οςΜπιαίο {ογπθά οὐ 0Πῖ5 αρἰς]ε αὖ νατίοι5 εροσἩς Ίαν 

ἀϊβογοά τ! οῖγ. [ἢ {πο ἔσσῃ οθπύιγ πετο γγαδ ἃ 5ἴτοπς Όἷας 

ασα]ησί 10. 

ἴπαο εαρ]εοί ος ὑπ Ἰαπά]ησ. 

Έ]ο “βριτιῦ οὗ ἴο ασα᾿ μα πο βυτηρδίῃν να ΘΠ 6 Γ 

11Κ6 {πο βρισιῦ οἵ ποτ {Παπ 9Π6 

Ἰαΐογ ασθ, 16 Ίγα5 οπαπιοιτεά οἱ 105. ΟὟ ΠΕΣΓΟΝΗΘΑΒ, ΜΆΘΩ 1ῇ 

πηϊδίοο]ς {ο Ίαγσαποςς οἵ ν16ύν, απά 16 οοα]ά ποὺ οοπἀθδοεπά {ο 

οι] ὑγιν! 1165 α5 Ίνετο Πότ οΠετες {ο 16. [Ὁ5 πιακίπι βεοπιεά 

{ο Ὀ6 226 πιὐπίπιίς ποπι οιγαίέ ευαπφεἰίπι. Οἱ υυϑδῦ αοοοαπῖ Ίγα5 

Όλο {αΐο οἵ ἃ ἶησ]ο ΙπβίσπίΠοαπύ 5ἶανε, ]οησ βἶπορ ἆθαά απά σοπο, 

{ο λος Ῥείοτο Ν]οςδο 6ὖος5 {πΠ6 Ῥαξίιο οἱ {π οτοεάς νγὰβ 801] 

γαρίπσ Τίς Ἰοίοι ἰπισ]λί (]οπι ποίλίησ αὈοαί απθείοης οὗ 

Οιοο]οσίσα] Ἰηέοτοςί, πούλίησ αΌοαῦ πιαζίους οἵ οοσ]εεῖαρίίσα] ἀῑδε]- 

1 9ρ0 ἀοία ϑαποῖ. Βοϊϊ. πτὶ Ἐεῦν. πιαγ Ὦο Ιπβεπᾶσᾶ. Ἐπί οἩη. {πῃ οἶμος 

(Π. Ρ. 857 84. εᾱ. ποτ.) 1ου 19 δαύμο- 
14165, 1 ΠΟΥ ἄεβθττο {ο ηΒΙΗΘ. 

2 Τῇ ττο ἰα]κο ἴηθ θατ]ῖεν ἀαίο οὗ {86 
Βριβί1ες οἱ δύ Ισηπαία5, Α.Ρ. Το], 6 
σοῦ 81 Ἰπ{εινα] οἵ 4.4. 7εατ5 Ὀθύνγθθῃ ἴ]ιο 
Οπιθβῖπιπβ οὗ δύ Ῥατ] απᾶ {πὸ ΟΠΕΒΙΤΗΤΙΒ 
οὗ Ισπϑύϊαβ. Ἡ 15 ποὺ αἱνορείμογ ΠΠΡΟΡΒ- 

5016 ὑμπουϑίουθ ὑμᾶῦ {Π6 Β81ΠΘ Ῥ6ΓΒΟΠ 

Βεπᾷ {πΠ6 Ίαπσπασο οὗ Τσπαθῖας (Ερ]ιεν. 
τ 854.) Ίεανος πο Ιπιρτθβδίοη (]ιαῦ ο 18 
βρεα]ίησ οἳ 8 Ρ6ΓβΟΠ οοπιραταΙτε]τ 
γοιπᾳ απᾶ ππίτιθᾶ ἴῃ οΏ]σθ. 

ὃ αγοεί. Οοπεί. τΠ. 46, αποίεᾷ 4Ώοπθ, 

Ῥ. 294, Ὠοίθ 2. 

4 ον ἴλο Ἱορεπᾶ οοπιρ8τθ «οἱ. 
δαπιεί. 1. ο. Ῥ. 858 8ᾳ. 8366 8150 {88 



ΕΡΙΡΤΙΗ Το ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ. 

ΡΙϊπθ; απά ἐπετείοτο {Ἠ6Υ σου] Πᾶν ποηπθ οὗ 10. Ἴπαγ ἀεπ]εά 

ἰμαίῦ 1 Ῥαά Όθευ Ἱτιθίεη ὮΥ δὲ Ῥαπ]. Τί πιαβίεγτεά ποίμῖπσ {ο 

ἔπαπι ὑμαὺ πο ΟΠατοῇ ἔΓοπα {ιο δατ]Ιο5ύ ασο5 Ἰαᾷ αοοερίθᾶ 10 ας 

σοπι1πθ, ὑμαῦ ενεη ἴμο ΤΕΠΙΟΤΒΘΙ655 “]σῃετ οπΙοίπι᾿ οἱ α 

Ματοίοη Ἠαὰ ποὺ νεπίατεά ἴο Ίαγ Ἰαπάς οἨ 10΄. Τὸ νας γ]ο]]γ 

απΥοτῦΏΥ οἵ εμο ΑΡροβθ. 1 υτιθίοη ὮΥ Ἠϊπη, 616 οοπύεπᾶας, 

16 παδύ Ἠανο Ῥεεη υτιθη θη ἢ6 ἵγα5 ποῖ απάετ {πο Ππῄαθηος 

οἱ ὑπ6 ϑριυῦ: 105 οοπύθηῦς Ίγοτο αἱἐοσοίμετ 5ο απεαΙ{γίησ. 

τΙΔΥ 1πέετ {ποπη {1ο τερ]1θ5 οἵ «/ετοπηφ”, οἵ ΟἨτγδοβίοπη ἡ, απά οὗ 

ΤΠεοάοτο οἵ Μορειθεία”, ὑπαῦ ποὺ [6] ἔΠεπιδε]νες {ο Ῥο 

βίθπητη]ησ ἃ Βοτοο ουττεηῦ οἱ Ῥρτα]ιάϊοο ΒΟ δα 5εῦ ἵη {Π15 

ἀἰτθοίιοη. Βυὺ ἴΠεγ νετθ αἴτοησ ἴῃ ἴμεα εκοε]]επορ οἵ ἐῃαῖτ 

σαᾳδθ, απἀά ὉΠΟΥ͂ ποβΙγ νἱπαϊοαίθα {ἴπῖ ερῖδε ασαϊηςί 108 

αβδαἸ]αηί. 

ΎΤα Βορίγ 

315 

{Α{ΠΘΥΑ, 

Τη πιοάθγη ἄπιος ἴμετο Ία5 Ῥδεῃ πο ἀΙβροβίδίοη {ο απάἆθγ-ταίθ ἨΙρῃ 68- 

158 να]αθ. ἄνθη ]μαίμοτ απά Οα]νίη, πηοδο Ῥιας ὑοπάσςά {ο ἴ]α 

ἀθρτεοίαίϊοη οἵ 86 οὔῃμίοαὶ 5 οοπιραγτεά γη] {με ἀοοίτίηα 

Ῥοτίίοης οἱ {Π6 βοτΙιρύιτθς, βῆ ον ἃ {γιθ αρρτθοιαῦίοπ οἵ 155 θθϑαῦν 

απά βἰσπ]βσαηοθ. 

τσ ποΡἰθ ΙογαΙγ εχαπιρ]ε οἵ ΟἨτιδίίαπ Ίογο. 

ηοίθ οὐ ἴπο Ἱσπαατ Πατί. Ἠοπι. το. 
1 Ἠϊετοη. “οπυπι. ἵπι Ῥ]ϊϊοπι. Ῥταοῖ. 

στ, Ὁ. 743 !ῬαπἩ 6556 ορίδίο]απα δᾶ 
ῬΠετποπεπα βα]ίοπα Ματοιοπθ αποΐοτθ 
ἄοσθαπίατ: απ, αππατη οαθίετας ερ]βίο]αβ 
ε]αξάστη τε] ποπ βαβοερογ!ζ το] απαθεάατα 
ἴτπι Ἠῖ5 πιπἰατοτῖς αἴᾳπο οοττοβοτῖέ, ἴῃ 
Ώαπο βοἶατῃ τΠΒΏΠΊΒ ποη θε απβας τηζ- 

166, απῖα βαα Π]απη Ῥτονίίας ἀε[επᾶς- 
Ῥαῦ. ΒΒ ἆθτοπιθ Ώαβ ἴῃ Ἠῖδ παπα 
Τοτύα]Παη αἄνυ. ατο. ν. 21 “8011 Παϊο 
ερἰβίο]αο Ῥτονίίας βαα Ῥτοίαϊς, αἱ {α]- 
βατί88 ππαπας5 Μαχοϊοπῖς εγαἀεγοῦ. 

3 120. Ῥ. 742 84. “αἱ πο]απῖ 1Πῇ6Υ 
ερϊδίσ]αβ Ῥατπ] 6απα τθοῖρετε α4π86 αἆ 
ἘΠ{]επποπεπῃ βοτῖρίζατ, αἴπηῦ ΠΟΠ βΘΤΗ- 

Ῥεχ αροβίο]απα πηθο οπιπῖα, ΟἨτ]βίο ἴῃ 56 
Ἰοᾳπεπίθ ἄἱπίββθ, απία ποο Ἠαπιαηα 
{πποεοΙΙίαβ πη θεποτεπα Βαπο[ί Βρ]- 
τ]αβεντο ροίῖςβεῖ οἷο... Η15 οὐ οαδ{θτῖς 

180145 τηοᾶ1 νο]απῖ απὶ αρίβίο]απη ΠΟΠ 
6556 Ῥατπ]ϊ ᾳπβο δα ῬΗήθπιοπεπῃ βοτ]- 
Ῥιύατ δαΐ, εἰ]απιβδὶ Ῥατ] 510, Ὡ1}1] Ία8- 

Ἠοτο γγ 566 ΠΟῪ 

Ῥοτο αποᾶ αεάΙΠοβτο ποβ Ῥοββεῖΐζ εἴς.... 
564 παῖμῇ νιάρηίατ, ἄππα ερίςίο]απα βΙπῃ- 
ῬηΗομας ατραππί, ΠΒ ΠΟΥ δὴ 
Ῥτοςςτθ, πο Ιπ{ε]Ησεπίες απ]ᾶ ἴῃ 51η- 
δα]15 βετπιοπῖρας νιτίαΙς εἰ βαρ]εη{ίαθ 
Ἰα{εαῦ.” 

5 Αγοιώπ. ἴπι Ῥ]ι]επι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τινές 
φασι περιττὸν εἶναι τὸ καὶ ταύτην προσ- 
κεῖσθαι τὴν ἐπιστολήν, εἴγε ὑπὲρ πράγµα- 

τος μικροῦ ἠξίωσεν, ὑπὲρ ἑνὸς ἀνδρός, µα- 
θέτωσαν ὅσοι ταῦτα ἐγκαλοῦσιν ὅτι μυρίων 
εἰσὶν ἐγκλημάτων ἄξιοι κ.τ.λ., ἃμα Ἰθ 

6065 ΟἹ ἴο ἀἄἴβοαββ Π6 να]αο οἳ {Π8 
αρίεί]ο δὖ 6οπιο ]επςίῃ. 

4 δρίοϊ!. Βδοίεβπι. τ. Ῥ. 149 “Θυϊᾶ 
γΘ6]Ὸ ος ἃ ]ποτί ροββῖ{ αοπῖτί, οοηγεπῖ{ 
ππαπ][θβ ας οχκρ]σαχθ, απῖα ηθς οπηπῖ- 
Ῥα5 1ᾷ οσϊςιπιο Ῥοβ8θ 6556 οορηΙίατη; 
αποᾶ ππακίηθ Ἠθτί 781 1ρ86 ἃ ποΡΙ5 
41ββογῖ Ῥοβίπ]αβί; ἐδ. Ῥ. 152 “8 Ἠϊβ 
οὗ παπο βαροτίας ἀῑσῖ, ᾳποᾷ πΟΏ ΟΠΊΠΘΒ 

βΙτπηϊ]1{ον ατΏιίτου Ροίαβ 56 (ροῦπ155ο 2) 
ΤΤΟΒΡΙΟΘΥΘ.᾽ 

{πια{θ οὗ 
ΤῊ ΟΘ΄ ΘΙ 

] ΤΙ ΘΥΒ. 

“ΤῊ15. ερις]ᾳ, τος Ἰαίματ, “βῃονθί α Τπιίμον. 
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Οα]νιη. 

Τιαἴοτ 
ΥΤΙ{ΘΥΡ, 

ΤῊ ορ]- 
εἰ]ο οοπ]- 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΡΗΙΙΙΕΜΟΝ. 

οἱ Ῥατ] ἸαγαίὮ Πήπηςε]{ οαὖ {ος Ῥοος Οπεβίπιας, απά τ} 811 Ἠ]8 

πηθαης Ῥ]εαάείι Πῖς οαᾳ5ο δ ΠῚ5 τηαδίετ: απά 5ο βίῃ 

ἨΙτηξδθε] αν 1 ο σοῦ ΟΠΕΑΙΠΙΣ5, απά Ἠαά ΤΙτηβεΙΓ ἆοπο Υτοησ 

{ο ῬΠΙ]6πποὴ. ἄνθη αξ Ο]ιγιδί ἀῑά {ογ 5 τι αοα ιο Ῥαίπετ, 

Όντας αἱδο ἀοίῃ δὲ Ῥαα] Γον Οπθβίπιας νι Ῥμι]οπιοῃ... 6 ατα 8}} 

Ώϊ5 ΟποβΙπαῖ, ἔο ΠΙΥ ἐΠϊπκΙπο. “ΤΠοιση Πε Παπαά]εί]ῃ ἃ δαρ]εοί; 

585 ΟανΙη, 'γ/ΠΙοὮ οὐπογννῖδο Ίθγθ ἸΟῪ απά πἼθαἨ, γεῦ αξίετ Ἠ]5 

ΠΙΏΤΘΥ ΒΘ 15 Ῥογπθ πρ αἰοῖ απίο ἀοά. ΙΙ απο πιοάεςὺ 

επίγααίγ ἀοῦῖ ο Παπι]ο ἨΙπηδο]ί οη Όεμα]Ε οὗ {19 Ίογγεςί οἵ πιο, 

ἴλαῦ 8οατος απΥνηοτα 6586 15 {Π8 σεηί]εποβς οἱ 15 βρισιὺ Ῥοτ- 

αγαά πιοτα ὑπ] {ο {ο Πο Απά {ο οἶοτας οἵ αἁπηϊταίοη 

Ία5 Ώδεῦ 5 γε]]εὰ ὮΥ Ιαΐ6τ νοῖσες {Τοπ1 ἴμο πιοδί οβρροφ1{6 απατίθις. 

“ΤῊ 6. 5ἶησ]ε Ἐρίςί]ε {ο ΕΙΠΙΊΕΠΙΟΠ, 5αΥ5 οπθ αποϊεά Ὦν Ῥεησε[, 

ένοτγ {αγ 5αγραᾶς5ες 81 {λα κάοπη οἵ ἔλο ποτά  «Νοπηετε, 

πεῖ ΐοβ Ενα]ά, ΄οἳΏ {Π| 56 510 1Π0Υ απ πγατπαζ] οὗ α γοπάοτ ΠΙθπά- 

Ἡἱρ Ὀ]επά πιοτο Ῥοαυ [αν γ(Ἡ {ο Ἰοῦαετ Γεε]πσ οὗ ἃ 

οοπηιπαηάΊησ ςΡΙῖΐ, ἃ ἴθασ]εγ απά απ΄ Αροδίθ, αν ἴῃ 15 

]είίας, αὖ οπςθ 5ο Ὀτιαξ, απά γοεῦ 5ο 5ατραδδίησἰν ΓΙ] απά βιρηϊῆ- 

οαπ60”.. ΧΑ (γιο 0016 οἶιεί ἆ᾽ααντο οὗ ὑπ6 τὺ οἵ Ιείζετ- ης 

οχο]αίπας Μ. Ώσοπαπ εαταςσξετίς]σα]]γ'. «Ύε Πανο Ἠετα, Ὑτ]θε5 

Φαμαΐϊου, ΄οπΙγ ἃ {ον [απηϊῇατ Ἰπος, θαὺ 5ο {1 οἵ στασθ, οἵ 

δα, οἱ βετῖοις5 απά ἰταςία] αβοοποῃπ, ἴπαί 15 βῃουῦ εριδί]α 

σ]οαπης Ἰ]κο ἃ Ῥεατὶ οἵ {π6 τηοδύ αοχαπδιίο ραν ἴῃ ὑῃ6 τιθῇ 

ἄθαδιτο οἵ ἴμο Νον Τοβίδιηθαῦ ᾽ς  Έγεηπ Ῥαασ, π]]]ο Ἰαγίης 

νιο]οπῦ Παπάς ΠΡΟ 16, 15 οοηςίταΙηεςὰ {ο 5Ρρεα]ς οὗ {815 “1016 Ιε(ζον” 

α5 “πηαΚΙποσ 510); απ αστοεαδθ]ο ΙΠΡΥΟΡΡΙΟΠ ΡΥ 105 αἰίτασίίνο ΕΟΓΗΙ᾽ 

απά α5 Ροποίταξες γη ἴμο πορ]αεςδί Οτὶδίαη βρΙπθ”. 

Τ]ο Ἡρίδίι {ο Ῥμεπιοη Ἠαδ ποτ απ οπςς Ῥθειπ οοπ]- 

Ραχοά τῆι Ῥαχθὰ ΓΗ ο Γο]ονπης Ἰθύθου αἀάτεςδεά {ο ἃ Πιεπά Ὦγ {μα 
ει 1οί{ου 
οἱ ΡΗΠΣ, 

γοιησεγ ΡΙΗΠΥ οἨ ἃ 5οπΙθΥ/]αί 5ΙΠΙΙ]αΥ Ο008ΡΙΟΠ 5: 

Ὑοιχ ΓπεεάπιαἩ, ΙΓ Ποπ γοι Ἠαά ἰο]ὰ τὴ γοι πεγθ γοχεᾶ, 

«.π1θ {ο ππθ, απᾶ ἑμτοννῖης ΠΠΙΡεΙΕ ἆούγΏ Ῥείοτο της οἶαπσ ἴο ΤΟΥ͂ {9εῦ, 

1. Έταηχκο ΡταεΓ. Ν.Τ. ἄγαες.ρ.26,27, ΈΤαπὶ Ἠϊπιβε]ξ ϱατο δὖ ἴπ6 οπᾶ οἳ Πῖ5 
αποίεᾶ Ὦγ Βεησαὶ ου Ῥμϊ]επ. τ. Ἰείίοι ἴο {π6 Οο]οβδίαπς Όθοη θέον 

3 Ῥίο δεπᾶδε]ιγείθεπι οἷο. Ῥ. 458. τοα[δθᾷ, ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, 
8 1) Απίέελγὶεὶ Ῥ. οὔ. ἄλατι ἠρτυμένος κ.τ.λ. (6ο]. ἱν. 6).᾽ 
4 ΤρΑρδίνε Ῥαιιὶ, Ῥ. το4. Ἠθ 6065 οἨ ὅ Ῥαιιίιι5 Ῥ. 476. 

{ο Β8Υ; ΝΘΥΘΙ Π85 Πο Ῥτεεερί πο] 6 ΙΗ, Ηρ. 1Σ. 21. 



ἘΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΡΗΠΙΕΜΟΝ. 

α5 1 ἔἶογ Ἠαά Ῥεειμ γοι!5. Ηθ πας Ῥτοβαδο 1ὴ Π15 6εανς απά 15 

οπἰγοαξίο5; Ίο πας Ργοίαδο 8150 ἵηπ Ἠϊδ βἰ]οπσθ. Τη β]οχ, Ἠθ δου- 

νὶηοεᾶ πηθ οὗ Ἰ]5 ρεπϊύεησο, 1 Ῥεμβθνο ὑπαὺ ἢ 15 Ἱπάθεά ἃ τείογπιθὰ 

οἸιατασίθν, Ῥεσαιξδο 1ο {εε]ς ἐ]ιαῦ 11ο ας ἆοπο Ὑποης. Ὑοα αΓθ ΔΠΡΙΥ, 

Ί Κπον; απᾶ γοι Ἰανθ ΤΘΕΔΡΟΠ ῦο Ῥο ΔΩΡΤΥ, ἴλ]5 8180 1 Κπον; Ῥαῦ 

ἨΙΘΥΕΥ ΜὙ1ὴ8 ὕΠ6 Ἠ1σ]ιεςδί ρταῖδο ]α5δῦ πηοη ενα 15. ο πιοδύ τρηίθοας 

οαπ5θ {ου 4πΏσοτ. ὙΥου ]ογεά {π6 τηδῃ, απἀ, 1 Ἠορο, ψ11}} οοπίίπιιο ἴο 

Ίονο Ἠϊπα: πηθαπνἩ]]α 16 15 εποασ], ὑπαὺ γοα βΠου]ά α]ου γοατςε]Ε 

ο γΙε]ά ὕο 115 ρταγεῖ.. ὙΎοα τΠαΥ ὈΘ αΏςτΥ ασαίη, 1 Ἠθ ἆθδογνος 16; 

απᾶ 1π 0Π15 γοι γγ]] θ6 ο πιογο ΓΘ "ΠΥ ραγάοποᾶ 18 γοα γ16]14 πον. 

Οοποθάς βοππθύμῖηπσ {ο 5 γοαίΗ, βοππεῦΒίης {ο 15 ἴθα, βοπιείηῖης 

ο γοιτ ον Ιπάπ]σοπό ἀἴβροδίδίοῦ, Ὦο ποῦ {οτίανο ΗΙπη, Ἰοὺ γοι 

ἑοτύατθ γοιΥδε]{ αὖ ἴῃο 5απιθ ύπης, Έ ον 16 {5 ἑοτύττε ὔο γοι, Ψ Πε οπο 

οἵ γοῦν σεπί]ο ὕθπιρετ 15 απστγ. Τ απι αξγαῖᾷ ]αδύ 1 5Ποι]ά αρῥροατ πού 

ο αξίς θπὺ 6ο «οπιρε], 1{ 1 5ποα]ά αά ΠΙΥ ΡΤαΥΘΙΒ 6ο 18. Ὑού Τ ντ] 

ας ἔλεπι {π᾿ πποτθ Εα11Υ απά ππηγεβδεγνθά]γ, Ώεσααδο 1 5οο]άεά πο ηλατι 

Ἠ1πιβε]{ νι 6ΗαΥΡΠΘΡΡ απά 5εγετΙίγ; {ος 1 ἰμτεαθεπεά Πάπα 5ταΙῦ]γ 

ἐμαῦ Τ ποα]ά πενεγ 51. τοι αραῖῃ. ΤΗϊ5 1 β8ϊα ο Ἠϊτη, {ου 16 γαρ 

ΏΘΟΘΡΣΥΥ {ο α]ανπα Ἠτα; Ὀαὺ 1 ἆο ποῦ τιδε [Π6 βᾶτηθ Ἰαηπσιασο {ο οι, 

ἘῸΣ ρεγομαπος 1 5181] αξίς ασαῖπ, ἃ Πα 5884}} Ῥο βαοοθδ[α] αραῖπ; ΟΠΙΥ 

1εῦ τὴν τεφαεδῦ θ6 5.0}, 5 16 Ώ6σοπΠθΒ Πο {ο Ῥγείογ μα γοι {ο σταπί, 

Ἑατενγε]]. 

Πο γοιησετ ΒΙΗΠΥ 15 ἴμο ποβ]εςδύ ἰγρθ οἵ ἃ ἴαο Βοιηδῃ 

Θ6Π{]6ΕΠΙΑΠ, απά {815 {οαοβίησ Ἰαῦζετ ηεεάς πο Ἰογάς οἵ Ῥταϊ5ο. 

5.7 

85 4η 6Χ- 

ῬΤΕΒΒΙΟΠ 
οὗ οἶα- 

Ὑεῖ, 1 Ῥατίγ οἵ ἀῑοίίοη Ὦο οχοερίεᾶ, ἴΠετο Ὑ]] Πατᾶ]γ Ὦο δὴν τϑοίθι. 

ἀιβετεπορ οἵ ορΙπΙοη 1 αγατάϊίηπσ {Πο Ῥαΐπι ἴο {πο Οία 

Αγροβί]θ, Α5 δὴ ΕΧΡΤΕΒΣΙΟΠ οἵ βΙπιρ]ε ἀἰσητίγ, οἵ τεβηεά οοΓί6ΡΥ, 

οἵ Ίαγσο 5ΥΠΙΡΑΤΗΥ, απά οἵ ἹΤΠΙ Ῥεύδοπα| αΠεοίΙοη, μα ἘΣ 5016 

{ο ΈΠΠΕΠΙοη βίαπάβ πητίνα]]εά. Απα 108. Ῥτε-εππΙήπεπος 15 ια 

ΏΊΟΤΟ τοπηαγκαΡ]θ Ῥεσαιδθ 1Π βγ]ο 1ὖ 15 αχοερίΙοΠα]ΙΥ οο5α. Τύ 

οἵ65 πού] ηρ' {ο {ιο σγασθθ οἵ τῃείοτ]ο; 105 οβοοί 15. ἆπε 5ο1ε]Υ 

{ο ιο βριό οἱ {116 υυυιύθυ. 

Βαυὺ ο Ιπίοτεςσύ ΥΠΙΟἩ αὐίασμας {ο {ῃ15 5πογῦ ερ αξ 

ΔῊ. ΕΧΡΙΘΡΡΙΟΠ Οὗ πάΙνιάτα] οἰατασίετ 18 [αν 1655 Ἱπροτίαπί απ 

105. βΙσπΙῇοαηςοθ α5 οχΗΙριθπσ {πο αὐθίαᾷαο οἱ ΟΠτ]ςε]απΙ{γ {ο ἃ 

πηάεἰγ βρτεαά απά οἸατασῦοτὶςίῖο βοοῖα] Ιπςθαίίοη οί ὑπ6 αποϊεηί 

γγον]ά, 

ΘΙΑΝΘΥΥ Ίναδ Ῥταοίῖδεά ὮΥ {π6 Ἡερταινς απάον ἔα ΒαΠΟΙΟΠ 

οἵ ιο Μοραῖο Ίαν, ποὺ 655 Παπ ὮΥ [π6 ἄπτοοίκς απά ΈῬοππαπς, 

Τίβ Ἠΐσμετ 
1π{ετοςῦ. 
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Β]ατ6ιγ 
8ΠΠΟηΡ {πο 
Ἠερτενα. 

Τι8Υσθ 
ἨΤΙΙΠΏΘΥ οἵ 
5]αγοβ 1ἢ 
ἄτεοεςσθ 
απᾶ Ποπιο, 

ΕΡΙΡΤΙΒ ΤΟ ΡΗΠΕΜΟΝ. 

Βαὺ (λοασΏ ὑπ βατηθ 1ῃ Ώαπηθ, 15 γνας ἴῃ 105 αοίια] ποτκῖησ 

5οπιθίμΊης γ/οΙ1γ ἀϊβοτοπί. με Ηεῦτεν ἵνας ποῦ 5αΠετεᾶ δἰ ΠΥ 

ὈΥ Ία1ν-σῖνεχ οτ ὮΥ Ῥτορμεῖ {ο ἔογσεῦ ὑπαῦ ἢ6 ήπιςε]ξ αά Όδσῃ 

ἃ Ῥοπάπηκη ἴῃ {με Ἰαπά οἵ Ἐσγρί; απά αἱ] 5 τε]αίιοη5 {ο 115 

ἀερεπάεπί5 Ἱγετο πιου]άεά Ὦγ {Π6 »γπιραί]γ οἱ {Πῖ5 τοσο]]εσξίοη. 

ΗΙ5β εΊανες Ίνετο ΠΙΕΠΙΌετς οἱ [15 {απαῖ]γ; [ΠΟΥ Ἰγετο Πθπα ες 

8ἶδο οἵ {πε Ἠο]γ Οοηπστεσαίίοη. ΤΗΟΥ Πδαὰ ἐπ 1} τε]σῖοας, α5 

πε] 85. ἰλεῖτ εοοῖαΙ, τὶσηί5. ΤΙ Ἠευτενς, ὉΠ6 10 ΠΌΘΟΥ Ίνα 

βεοατεά {ο {επι ατα 51Χ Υθαγ5 5οιν]οθ δῦ {πο οαίδιάς. Τῇ 

ΓΟΤΕΙΡΠΘΥ5, 0Π6Υ Ίψετο Ῥτοίεοίεὰ Ὦγ ἴμο Ίαν {ποια ἴ]ιε ἔγταππγ 

απά νΙο]εποο οἵ ἰλαῖτ πηαδίοι. Οοηδιάοτίιησ {μα οοπάΙξοης οὗ 

αποϊεηέ βοοΙθίγ, ὉΠ ΤΟΥ͂Θ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οἱ αποϊεπίέ Ἰνατίατε, 51άΥθΓΥ 

5 Ῥγασθϊδεά αΠποηΏς ιο Ἠεῦτασνς Ίνας Ῥτοβαβ]γ απ εδοαρεθ {τοι 

αἰιεγηαζινες ΒΟ ἢ που]ά Ώανε Ιπνο]νεά ἃ [αγ σγοαίθγ απιοιηῦ οὗ 

ἢ ΤΉ ΠΙΙ56ΥΥ. 5011] θνθὴ ἴῃ {Π15 ἔοστη 16 ύγα5 οη]γ ἃ {θπιροταςγ 

6ΟΠΟΘΡΔΙΟΗ, {1} {πα {α]ποςς οὐ πι 64116, απά ὑπ6 σοῦ] τας 

{αασΏί ὑπαῦ “1η (Ἠτιςί 15 πεϊίπετ Ῥοπά ποτ {98 ᾽.᾽ 

ΑΠΙΟΠσ {6 615 {πο 5]αιν 88 {οτπιεά οπ]γ α Απια]] Γτασίοη οὗ 

Όιο π]ο]ο ρορα]αδίοη”. ΤΉΘΥ οσοΙΡΥγ ἃ Υ6ΓΥ Ιπβισπ]βοαπί Ρίασθ 

ἴῃ ἴμα Ῥϊοίατες οἵ Ἠερτεν Ἠΐο απά Ἠϊδίοτγ ΒΟ Ίανε Ὄθει 

παπαάεά ἀονΏ {ο 5. Βαῦ 1π ἄτεεςο απά Ὦοπιο {πΠ6 486 γγας [Ὁ 

ἀιβετεπί. [ἢ οιτ οπἰῃαβιαξδίο οι]οσῖο5 οἵ θα, οη]σηίεπεά, 

ἀεπποσταίίο ΑίΊ6Π5, πα 816 αρῦ ο {οταεῦ λαῦ ἴΠο Ιπίεγεςί5 

οἵ {88 τΠαΠΥ ν6γο τα{Π]οβδΙγ βαογιβοεά {ο {Π|6 βε]Πρ]πθβς οἵ {πα 

{ουν. Τῇ 5ανθβ οἵ Αίίῑοα οἩ {ο τηοϑῦ Ῥτοβαβ]ο οοπιρα{αίῖοῃ 

πποτο αροιῦ {οι {πιο α5 ΠΙΙΠΕΤΟΙ5 α5 ἴμο οἱὔϊζ6η5, απά αροιύῦ 

ντου Ώπιθς α5 ΠΊΤΩΘΤΟΙΙ5 α5 {λα Ἰ]ο]ο {το Ρρορα]αίίοη οἵ ἴπε 

είαΐο, Ιπο]αάἶπςσ {λα τοδιἀοπύ Ὁ] 165. ΤΉΘΥ Ίγετο οοηδιρηεά {ο 

Όνο τηοϑῦ Ῥατύ ἴο Ίαροιτ ἴῃ 6αησ5 Τη πο Πο]άςδ ος ἴπο τηῖηθς 

1 ΟἹ ΒΙ8Υ6Γγ ΑΠιοης ἴ]ο ΗΘΌΥΘΥΒ 
566 {π6 αἀπαϊταρ]ο ποτ] οὗ Ῥτοῦ, ἀο]ά- 
Μη 5 Ώοεβ ιο Ἠιοῖε κεαπιοξίοτι 
Απιοτίσαπι δἰαυεγὴ 2 Ῥ. τ Βα. 

3 Τῇ Έντα 1]. 65 [Π6 πα Θ᾽ οὗ 5] 68 
οοπιραγθά η] {πο πππηρεχ οἳ [τος 18 
ἃ 1 016 πποτθ {Παπ ΟΠ {0 5Ϊχ. 

3 Ῥοεοκ] Ῥιεδιΐε Εεοποπι οἱ Αἰ ἢ 6η.8 
Ῥ. 35 54. Δοοοτάϊπρ {ο ᾧ 6ΘΗΒΙ5 ἴακεη 

Ὦγ Ῥεπιθίτίαδ Έμα]ετειβ {Ἠετθ πε 1η 

[η8 γᾶ 309 8Β. σ. 41,000 Οἴβσεπα, 
19,909 τοϑιἀθηΐβ, απᾶ 4οο,09οΟ 518 068 
(Οὐθ51901905 ἴπ Αὐμθη. τι. Ῥ. 272 8). 
ΤῊΪ5Β σοῦ] ππακθ {ῃη68 φρυορουίίοη οὗ 
Β]αγος {ο ΟἸ ΖΘ 15 πθατ]γ ὑποπίγ {ο ΟΠ6. 
Τὸ 15 εαρροξθᾶ ἨἩοποτοτ {Παῦ {πο πτιπῃ- 
Ῥες οἳ οἴίζεπβ Ἰθτο Ιπο]αᾶεβ οπ]γ 
πάπα] Ίη8]68, ὙΠθτθαβ ἴπο ΠΌΤΟΥ οὗ 
εἶανοςβ πιαγ οοπιργῖβο Ὀοί]μ βοσθς δᾶ 
811 ασθδ. ἨεποῬθ Ῥοεσκ]5 οβἰϊπιαίθ 



ΕΡΙΡΤΙΗΕ ΤῸ ΡΗΙΠΙΙΗΜΟΝ. 

ΟΥ ὑπ {αοξοτῖα5, Ποια ῦ ΑΠΥ Ἠορο οἱ Ὀδύίθτιησ ὑπ 61} οοπ(1{1οη. 

1η {π6 Ισ]ί οἳ πας [αοῦ5 νο 566 πΠαῦ ν/αδ ΤΘΔΙΙΥ πηθαπύ Ὦγ 

Ῥορι]ατ σονεγητηεπύ απά θαι] τσ]ῦ5 αὖ Αἴλεης. Το Ρτοροί- 

61οης οἵ {ιο 5ἶανο Ῥοριἱαθίοη εἰδειγετα γγογο ΘΥ6Π σγθαί6Υ. Τη 

{πο βπια]] Ιδιαπά οἵ {Ἀσιπα, 5οβτοεΙγ οχοθεάϊηπσ {οτυγ Ἐπσ]ς] 

ΒΩ ΔΘ Ππι]]θς ἴῃ οχίθηί, ἴΠοτθ ΘΙ 470000 ΒΙΥ65; ἴῃ {με οοἩ- 

ἰταοῖαά ἰδγγίοτγ οἵ Οοτιπίῃ Ἴετο Ὕετο ποῦ [685 ἔπαη 469,οοο”. 

ΤῊ ἰαΐζϊςζῖο5 οὔ βΙανε-]ο]άϊπς τη ΤίαΙγ ατο απ]ζε α δἰατί]ηςσ. γα 

816 {ο]ά {]ιαῦ νγοα]ίἩγ ΒοπιαἨ ΙαπάοΠηΘΓΡ 5οπηδίΊπηθς Ῥοββθβδεά ἃ8 

ΤΠΔΗΥ͂ ἃ5 6η ος ὑγγαπύγ ὑπουβδηα β]ανος, ΟΥ̓ θυ θη ΠΠοΓΘ’, Υ Θ ΤηαΥ 

Ἱπάθοά ποῦ ΠΥ ΘΑΒΟΠΘΌΪΥ νΙ6Υ’ ὑΠ 686 νασιθ απά σοηετα] δἰαίεπιεπί5 

ψη(Ὦ βαβριοῖοη: Ῥα0 1ὖ 15 ἃ ἰδοὺ ὑλαῦ, α {θυνγ γεα5 Ῥείοχο {Πο ΟἨτὶς- 

{απ τα, ὁπ Οἰααάτας Ι5ιάοτας 1ε[ί ὮΥ νν]] πποτο {Παπ {οατ {Ποιι- 

ϱαπά 5]ανο5,ίποιισ]ι Πο τας Ππουττεά 5εγΙοςβ ]οβεες Ὦγ {Πο οἶν1] παν”. 
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Απά {Π|68586 ναβῦ Πηᾶδδες5 οἵ ἨάππαἨ Ῥοεϊησς Παά πο Ρτοίθοβίοη συν οἱ 

{νοπι Ἠοπιαν Ίαν”. ἜΤμο 5]ανθ Ἰαά πὸ τε]αΠοηπβ[ΠΙρ8, πο οοη- 

7068] τισΏ/ς. 

Ῥίθαβατα, Ὀαὺ ποὺ τηϑυτίαρθ, ἩἨ15 «ΟΠΙΡΑΠΙΟΗΠ Ίνας ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΕ 

αβεῖσηθᾶα {ο Ἠϊπι ὈΥ ἰοὺ. Πο βἶαναο Ίνα αὐφο]αίεΙγ αἲ ΠΒ 

πιαδίοτ’5 ἀἱδροδα]; {ου {Π6 5πια]]εδί οὔεπεο ἢθ τηϊσ]ῦ Ῥο 6οοιχσαᾷ, 

πιαα]αίεά, οὐ θα, ἐστον ο πο σι] Ὀοαδίς5, 

πΠῖο] 15 αἀορίεᾶ ἵπ ὑπ ἰοχὺ. Το οἴμοτ 
οα]οπ]αβοηβ 5606 Ία]οα ΠΗἰδίιοίε (6 
Ἰ Εκεῖαυαφε 1. Ὁ. 221 56. 

1 Α{ΠοΘΠ, ᾖ. ο. Ῥ. 2728,Ρ. 116 βἰαΐθ- 
πηθηῦ τοβρθοὔησ αἨρίπα 15 ϱίπεη ΟἹ 
{πο απἰΠοτιγ οἱ Ατίβιοῦιε; {αί το- 
βρϑούϊηρ ΟοτιπῖἩῃ οὐ ἴπο απἰλοτΙ{γ οὗ 
Ἐρίμταθας. 

3 ΑἴΠθη. 1.ο. "Ῥωμαίων ἕκαστος ... 
πλείστους ὅσους κεκτημένος οἰκέτας" καὶ 

γὰρ μυρίους καὶ δισμυρίους καὶ ἔτι πλείους 

δὲ πάμπολλοι κέκτηνται. 8.66 Ῥθθ]εΥ 
σαἴζιβ τι. Ῥ. 113 (θα. 3). 

3. Εμπ. Ν. Η: σασῃῃ. 17. 
4 ΟἹ {π6 οοπᾶΙΠοηπ οὐ «ἀτθεὶς απᾶ 

Ἐοτηδ 51αγ65 ἴΠθ 8016 πα οχηαπεί- 
Ίνο ποτ] οἱ δι! Ἠίθίοίγο ἄε 1 Ε5- 
εἴαυασε ἅἄαπι 1 Απιζηιίό (Γαπῖς 1847) 
18 11ο ομ]οῖ αππ]οτ1{γ. 83.686 8180 Ῥθσ]κετ 
Ἀπά Μαγαπαγαὺ Ππι. Αἰίεγίι. ν. 1. Ὁ. 
139 854. ; Ῥθοκαι Ο]ιαγίκίεδ τι. Ρ. 1 584.» 
ααϊἴϊιι8. τι. Ῥ. 99 848. Το Ῥτασίίσα] 

ΟπΙγ ὕνο οὗ 

ποτ]απρ οἳ 5]8 ΥΘΥῪ ΑΠΙΟΠΡ {Πο Ώοπιαβ 
15 Ῥ]ασθά ἴπ 105 τηοϑὺ {αγοπταβδ]ο ΠΡ ὐ Ίπ 
αβίοη Ῥοβείετ Για Πεϊίφίοπ Πιοπιαΐπα 
11. Ῥ. 343 54. (Ραχῖδ 1874), απ ἴῃ Οτει- 
Ῥθοἷς Φέιαϊΐσπι συ ἄσδε]ι. ἃ. 4ῑίοπ Κὶν- 
ο]ιθ 1. Ῥ. 158 Βα. 

5 Πῦπι, ΑΠἱοτί].].ο. Ὁ. τ8φ84.; ἄαἴζις 
11. Ῥ. 144 8ᾳ. αι {Π18, 85 ἴῃ οἴμεν 
χθβρθοί5, ἴμο οὐπϑγ οὗ {πο Ἱεριρ]αίατο 
πας τη] σαίθα Ὦγ πο Ἠπιπαπίθγ οὗ Ίπ- 
ἀἰνίάαα] πιββίΘΥΒ; απᾶ {6 Ιπβογιρίοηβ 
ΒΠΟΥ {παῦ πια]ο απᾶ {επηβ]θ6 βἼμνος ἴῃ 
ΤΠΑΠΥ 68868 ΕΥ α]]ογθᾶ {ο Ἰϊνο ἰο- 
δαίμετ {μτοιρῃ {ο 5 τηϑη απᾶ πο, | 
{ποαςδ]ῃ πο Ίαν Ια ποὺ τεοοσηῖδθ ΟΥ 
ΒΘΟΌΓΘ 611 ππῖοη. Τὸ ψαβ τοβογγεᾷ 
ἴον Οοηβίαη{Ίπθ {ο ἴα]ο ὑπ6 Ιπ{ΠαΜίνο 
ἴῃ Ῥτοίεοδίηρ {ῃθ οοπ]ασα] απιᾶ {απιῖ]γ 
τἱρηΐβ οἳ ΒΊαγοβ Ὦγ Ιεσίρ]αίιτο; Οοᾶ. 
Τιοο. Ἡ. 25. 1. 

6 Ύγα]]οη π. Ρ. τ77 54.; Επι. 4 Μετί. 
1.ο.: ἄαἴἴι» τι. Ῥ. 145 8α.; Βρίῃ Ργϊυαί- 

Ῥοπιβη 
181 {ο- 

Οομαβιίαοη Ίνας αἱ]ογγεά {ο Ἠϊπα αὖ 5 οΏΠΘΙ5 ον 
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Μπατᾶοτ οὗ 
Ῥεάαπίας 
Βοουπάας. 

ΕΡΙΡΤΙΒ ΤῸ ΡΗΙΠΙΕΒΜΟΝ. 

ππορ Ύθατς Ὀείοτο {πα Ἰείίετ {ο ῬΗί]επιοη ἵαδ ΜτΙίΕΠ, απά 

Ῥτοβαδ]γ ἁπτίπς δὲ Τατ] τορ]άεηοο ἴῃ Ὦοπηο, α ἰετπῖρ]ο ἐτασεάγ 

λαά Ὄεεη οπασίεἀ απάἆετ {Π6 βαποίϊοη οἱ {π6 Ίαν”. Ῥεάασπίας 

Θοουπάμ5, ἃ 58ΠαΐΟΣ, Ἠαά Ὄεεηῃ εἰαίη Ὦγ οπς οἳ 15 βἶατος ἴῃ 

ὦ Πὐ οἱ απσοτ οὐ ]6α]οιβγ. Τε Ίαν ἀεπιαπάθά ὑμαὺ 1π 8ο] 

α565 81] {με 5Ίανος πάς {Π8 5α1ηθ τοοί αὖ τε Έπης εΠοπ]ά ο 

Ῥαυύ {ο ἀθαίμ. Ομ ἴλο Ῥτεςεπύ οσοδϑίοῃ {οαχ Ἠαπάτεά Ῥθήδοη5 

πποτο οοπάεπιπθᾶ {ο 5αΠετ ὮΥ ὑΠ15 Ππμαπιαη επασηεης. ἜΤ]μο 

Ῥορπ]αςθ Ἠοπεγναγ Ιπετροδθαά {ο τοδοιθ {παπι, ἃπα ἃ {απιι]ό 

οηδιαά. Τ]ο Βοπαίο αοοογάΙπσΙγ {οο]ς {86 πιαίίατ ᾿πίο ἀε]ρετα- 

Απιοις {πο 5ρεακετς Ο. Οαβ5ί15 είτοπσ]γ αἀνοσαίεά {ο 

επ{οτορπιθηί οἱ {πΠ6 αν. “Τ]ε ἀἱδροδιίοης οὗ β]αγες, ῃ8 ατσαεάἀ, 
{10}. 

«πνετο τορατάεά τ] βα5ΡΙοΙοη ὮΥ ΟΥ αΠΟΘΡΙΟΓΒ, εΥεη ΝΉΏΘΩ 

Ώου ΓΘ Ῥοτή ΟΠ {πο 5816 θείαίος οὐ 1Π {88 βαπ1θ Ἀοιςες απά 

Ἰοατηῦ {ο {6εε] δὴ αΠεοίῖοπ {0Υ ὑΠ 617 τηαρδίετς {τοπι πο Πτδι. Ἀονυ 

Ἰονψθγοτ, πΊιθη Ίγ6 Πᾶν 6εγετα] παίΙοηΏ5 ΠοηΏς ΟἿ 5Ίαγας. ὙΠ 

νατῖοις τ1ΐ65, 1 {οτεῖση τε]σῖοης ΟΥ ηοπθ αὖ αἰΙ, 15 15 ποῦ 

Ῥοββίδ]ο {ο χθερ ἀοπΏ 500} ἃ ταββ]ο εχοορί ὮΥ ἔθαν. Τῃεδε 

Βαὺ ἴλο 

γοαᾶς Ίντο πεά Ὦγ ἃ πηΠίατγ οπατά, α5 ἴπο ῬΓΙΒΟΠΘΤΡ ΊΘΤΘ 

164 ἰο οχεοι{ΊοἩΏ, {ο Ῥτεγεπί ἃ Ῥοριίατ οπίρτοα]κ. ΤΗΙ5 Πποϊάεπί 

Π]αβίσαίαες ποῦ οπ]γ ὑπ Ἠεατί]οςς εταθ]Ώγ οἱ {Π|6 Ίαν, Ὀαὺ 4180 

{π6 5οοῖα] ἀαπισοτς ατίδῖησ οτί οἵ βἸαγατγ. Ἰπάεαεά {6 αππῖνειρα] 

ἀϊδααςέ μα αἰτεαάγ {οιιπά 6ΧΡΙΘΡΡΙΟΠ ἢ ἃ ΘΟΠΩΙΠΟΏ Ῥτονοτῦ, 

(ΑΒ πΠαΠΥ εποπι]θς 45 βἰανες”.. Ῥιΐ {15 γγας ποῦ {ο οπΙγ νναγ 

εοπἰηοηί5 Ῥγεναϊ]εά, απά {Π|6 Ίαν τὰ Ῥαῦ 1ῃ {ογ09. 

ἵη γΙοὮ ΑἸανοιγ ανεησεά 1056] οἨη ἴο Ῥοπιαης. ΤῊΘ 5ρτεαά 

οἵ ΊαχιχΥ απιά Ιά]εποςς γγα5 ἃ ἀἰτοοῦ «οΠ5εΦΊἹεΠοθ οἱ {815 βἰαΐο 

οἱ ἐλήπας. ὙΥ οὐἱκ οᾶτηβ {ο Ῥο τορατάεἆ 88 α 1ου’ απά ἀεστασίης,, 

Ῥεσααςο ἃ βοτνῖ]α οοοαραίίοη.. θην 8116 ΒΘ Βα ἐγ 1π 105 ν]]θρί 

{οοΚ Ῥ]ασθ Α.Ρ. ότ. Τηῃθ Ίαν ἴῃ ᾳπεξδ- 
Ώοη πας {πο Φεπαιεοοπδιζέωπι δ3ἱἱο- 
χιίαπιίπι, Ῥαβ5δεᾶ αππᾶες Ααρταδίπβ ΔΑ. Ὁ. 

γοε]έ ἄεγ Ἠὔπιογ Ῥ. 552 5ᾳ. ἩἨπάτιαη 
Βτεί ἰοοῖς ἃ πο ΤΙΔΡίΟΥΒ ἴ]α 
Ροψπες οὐ 1116 απᾶ ἀθαίῃ οὖοτ ὑλεῖτ 
εΊανος; Βρατί. Τ{ἱ. Ηαάτ. τϑ8 “ Βετνοβ 
ἃ ἀοπαϊπῖ5 οοοϊαϊ νείαϊς 6ο5απθ 7551 
ἀμπηπατὶ Ῥος Ίπάϊσθς, 51 ἀῑσηί εβδεπῦ”. 
Έου εατ]ῖεχ ]ερῖς]αξῖνο επασπαθη {5 πγηῖσ]α 
Ἰμαᾶ αἰοχᾶεᾶ ἃ. Υειγ ΓεεῬίο Ῥτοίεεί]οἩ 
(ο βΊατος, 586 ὈΘΙΟΥ͂ Ρ. 327. 

1 Το, Απιι. χὶν. 42. ΤΕϊ5 Ιποϊᾶᾷεπῦ 

1ο. 
3 Ῥεπες. Ερ. Μογ. 47 'Ὠεϊπᾶο ε]αβ- 

ἄθπι αχτοσαπίας Ῥτοτεχρίατα Ἰαοίαίατ 
ἰοίίᾶεπι ]ιοβίεδ 6886 φιιοὶ 5εγυο8᾽; ΘΟΠ1Ρ. 
Μαοχοῦ. 1. 11. 13. 866 8150 Εερδίαβ 
Ῥ. τόι (Ε4. Μπε]]εχ) ’Θιιοί βεγυὶ ἰοῦ 
Ιιοδίος ἴθι Ῥτογετρίο δύ᾽. 
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{οΥ1η5 Ίνας [οβύογοά ὮΥ 0Π8 ἰγοπιοπάοιβ Ῥοΐγαγ γ/ΠΙοΙ Ῥ]αοεά ὑπὸ 

εΊανο αὖ {16 ΠΊΘΤΟΥ οἱ ὑπ6 πιδβύθυ᾽ 5. Ἰνογςδύ ῬαβΡΙΟΠΡ᾽. 

ὙΠ {1158 γ/ιάθ-6ρτεαά Ἱπδύαδίου ΟΠ δ δ! {ουπά 1561} Οµίβαη- 
: : - 1 ποῦ 
ἴῃ οοηβ]οῦ. ἩἨοι πας ἴπο 601} ἴο Ῥο πιεῦξ ΘΙΔΥΘΤΥ γ/α5 1Π- τοποῖι- 

πνονοπ {Πίο {ιο ἐοχίατο οἱ βοοϊθίγ; ἃ {ο Ῥτολϊρίέ ϱἰωνοςγ γνας ὅσ: 
{ο ἴθαν βοεἱοῦγ ΙΠπίο βτεάς. Νοὐμιπρ 16556 ἴμαη ἃ 561}116 ὙᾺΓ 

γη 105 σου Ίουγου5 απά 105 ἀου ὐ Ὁ] Ίδδαες πηαςδῦ Ἠανο Όοεῃ 

ο οοΏβοςἹθπσοθ. πο] ἃ πιο οὗ οροταδίοη νὰ αἱἰοσοίμοτ 

19η {ο {π6 βριγιὺ οἱ ἔῑα (οβρεί. “πὸ Νε Τορίαπιοπῦ”, 16 

ας Όσοι. {τα]γ 5814, “15 ποῦ οοποθιπεά ΜΠ ΑΠΥ ΡΟ] 108] ΟΥ 

ϱοσία] ᾿πϑυϊ 0] 0Π5; {ου ῬΟΙ 108] απ βοοῖα] Ιη5ΠὑπίΙοης Ῥε]οπς {ο 

Ρατέϊοι]ας παύϊοηβ απά Ῥατίίοι]ατ Ῥμαδος οἵ βοοϊθύγ. “Νοίμῖης 

Ἱηθχ]κ5 {μο ἀῑνίπο οἸατασίετ οἵ ἴο (οβρα] πιοτο {μαη 1{5 Ῥοι- 

{οοῦ {ποοάοπη {1οπ1 αΠΥ αΏρεαὶ {ο ἴμο βρισιὺ οἵ Ῥο]ϊοα! Τ6Υο- 

Ταύϊου Τὸ Ῥο]οπσ {ο 811] ἄππο: απά 0μογείοτο, Ἰηρίοαά οὗ 

αὐίασ]κίηπσ βρεοῖα] αριβο5, 165 Ίαγ5 ἆονη απίνοιδα] Ῥηποῖρ]ος 

πο] 51.8}} απάσγπαῖηθ πο 601]. 

Ἠσπορ ἴἶιο (.οβρο] πονοι ἀῑτοοί]γ αἴίασ]κς εἶαγαιΥ α5 αη ἵπ- δύ ῬδᾺΠΒ 
ς ἦ ἣ ἢ {χοαύππεηί 

οὐ] πέίου: πο ΑΡροβίθ5 πδνοτ σοπηππαπά {πο Πβοταῦίοη οἳ ΒΙΥ6Ρ οὐ ἴ]ιο 

5 απ αὐφβο]αίο ἀαὐγ. 16 15 ἃ τεπιατκαβἰο {αοῦ ὑΠαῦ ού Ρα] Τη αι 

Όνις ορὶςί]ο βίορβ 5Ποτύ οἱ αΠΥ Ῥοβιθνο ΙΠ]αποίβοῦ. Τ]ο γγονά 

«οπιαποϊραδίοπ ̓  566ΊΗ5 {ο 6 ἰγοπιρΙπσ οἩ Π5 1105, απάἆ γοῦ Ίο 

άοθβ ποῦ οπος α{θεγ 1. ο οματσας ΡΠΙΙΕΠΙΟΠ ὕο ἴακο ο τιή- 

ΑΥΓΑΥ 5ἱανο Οποθβῖπιας 1Π6ο Π5 εοπῄάσηος ασαϊπ; {ο τοοθῖνο Ἠ]πα 

1 Βεο {πο βαγίησ οὐ Ἠαθετίας ἴῃ {ο 
οἰάεν Ῥαοπεσα 6οπίτου. ἵν. Ἐταοϊ,, “" Ττη- 

Ῥαασϊοια 1 Ίπσθππο οτίπιεπ ορ, {πι 
Φ6ΥΌΟ πιοοεβδἰία»δ, ἴῃ Ἱροετίο οΏμοίαπι , 
ψηλα 105 οοηίαχί, ΊΜαοη (1. Ρ. 332) 
ΒΌΤΩΒ πρ ἴπο οοπᾶαθῖοι οἳ ἴμο βἶανο 
{Ππ8 : «ΤΠοβο]αγο αρρατ{επαϊς αι τηα]- 
Ίπο: ρατ 11 1ηθτηαθ, Π πόζα τίοη, 1] 
τ αγαΙς τη. Ἠοῖ]ὰ 16 Ῥτίποίρο; οὖ 
ἰοπὺ 66 απ’οη 6η Ῥεπί ται Ῥαχ γοῖθ 
46 οοπδθᾳπεπσθ Τογπηαϊ απβαῖ, ϱἩ Τα1ΐ, 
}έμαῦ «οπΙπΙπη (65 ο56ἶαγος ἄαπς Ία 
Ῥ]αραχῦ 46β Ῥραγ5. Α. ἴοπίεβ 165 όρο- 
4.685, ἆαπδ {οπῦες 165 ϱΙπαίίοπ5 4ο Ία 
νίθ, οοὐΐθ απἰοτίίό βοπτεταίπθ Ῥ]απθ 
ΒΕ εις οὖ πιοᾷΙβο Ίεατ ἀαβίπόο ρας 
865 τίσιθατβ ΟΟΠΊΠΙΘ Ῥας 808 ἰπα!- 

οσο, 

16Υ6Ώ606. ΏαΠ5 13σο ἆο Ία ἴοχοῬ οὖ ἆ8η5 
Ία Ῥιόπϊ(πᾶα ἆθ 1εατβ [αοπ]ίόβ, 6110 165 
τοπαῖζ, ἃ 500 ΟΠΟΙ͂Χ, βοίς δὰ ἰαναῖ], 

Βοὶϊ δὰ γἱόθ; δὰ ανα] 165 παίΙΤΘΒ 
ΘΥΟΒΒΙΟΤΟΒ; 811 Ὑἱ06, 165 παίΙτθβ ΡΙ18Β 
ἀόλοαίθς, πουχτῖθβ ΡΟ 19 Ρ]αἱδί ἆπ 
πηβή(θ, οὗ ααἱ Ιογβαα] ον όαίς 188, 
6µαϊεπύ το]όσαόες ἆαπβ 1ὰ Ῥτοβδ πο. 
Ά 8Ο Ροβῦ. Απταπῦ οὖ δργὸβ 1ῶσο ἀὰ 
{παναῖ], αραπᾶοππόβ α ἸΘῪ ἴδ] 016556 οτι 
α Ίοανς Ιπβτπζό5; επ{αη{ς, 115 σταπἆ- 
ββαίοηί ἄαπς 16 ἀόβοτάτο; νἰα]]ατᾶς, 115 
πποτταΙθηῇς βοαποπί ἆαπβ 18 τΠΙΡΟΤΘ; 

πιογίΒ, 115 όίαϊοπόῦ απε]αᾳποῖοίβ ἀ6]αϊββόβ 
βαγ Ία γοῖο ραρΗατθ... 
3. ΒπαΙ{ Ὠοσ6ς ἐπε Πίο εἰο. 2 ῬΡ. 

05, οὔ. 
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ὙΠ 41] αΏοοίοπ; ἴο τοσαγά ΤΙΠι ηο ἨΠΟΤΘ ἃ5 ἃ 51ο Ὀαὺ α5 

δι Ὀτοί]πογ; ἴο ἰτθαῦ Πίστη πὰ ἴ]ιο 6απΠθ οοηςιάθταῦΙοἩ, [Π6 5816 

Ίονο, ΥΠΙοἩ Το επ{οετίαῖης {ο; {πο Αροςίϊο Ἠϊπιδθ] {ο πΠοπα Ὦο 

οἵνες ετειγίμΊησ. Τη {αοῦ η {ε]] τα {ο ἆο Υετγ ΤΟ ἢ πιογθ 

ἔπαπ οεπιαπεϊραίο 5 8Ίανο, Ῥαῦ ὑπ18 οπο ἴμίησ Ἡε ἆοας ποῦ 

ἀιτοοίΙγ επ]οίπ. δῦ Ῥαπ]5 ἰτεαίπεηπύ οὐ ἴπῖς Ιπάϊνιάαα] ϱ.δα 

15 αη αρί Π]ακίταιοη οἵ {π6 αὐΠίιάο οὗ ΟΠτὶκαπΙῦγ ἑογατάς 

εΊανοτγ ἴῃ σεπετα]. 

ΗΙ8 ]8Π- 
6τᾳαρο 16- 
ερεοίῖης 
β]αγπετγ 
6ἱ56ΠΓΠΕΙΘ. 

ΦΙπηΙ]αγ αἱξο 15 Ἠὶ5 Ίαησιασο εἰδαππετα. Ἰλτίμπσ {ο ἴια 

Οοτιπίβίαπς, Ίο ἆθο]ατες {ια αὈδο]αίο εαπαΠ{γ οἱ ἴμο {δαπιαπ 

δα {πο βἶαυο ἵηπ {ια εἰσῃί οἵ ἄοά”. Τὸ {οῄονς {Πατοίοτο ἐ]αί 

ἴ]ια εΊαγο π]αΥ οπεατ[/ι]]γ αοαπΊεδορ ἴῃ 115 ]οῦ, Κποπῄπσ ἰ]λαῦ αἲὶ 

οατίμ]γ ἀῑδμποίιοης νϑη]5 ἴῃ ἴπο Ἠσηί οἱ {15 οἴετπα] ἱταί], 

1 15 ᾖΙοοάοπι βου Ῥο οΏοτοά {ο Ἠϊπι, ῃ6 πΙ]] ἆο πα]] {ο 

αοοερί 10, [ο 16 Ῥαΐς ἨΙπα 1Π ἃ ποτ αἀγαηίασθοας Ῥοβ!δοη”: 

Ῥαϐ πιθαπν]Ώ]]α Ἡα πουἆ ποῦ σῖνο ἨΙπηδεΙΕ απγ οοποετη αροπῦ 

Τ]5 Ἰοὺ ἴῃ 116. ο ασαἴη, 6η Τις αἀάτοεςξος ὑπ6 Ἠρήοδίαης απἀ 
Οοἱοβείαηπς οη {πο πιπίπα] ορ]Ησαίίοηπ5 οἵ πιαδίεις απἆ Αβανα», 

Ἡο 15 οοπίοπ6 {ο ᾿πϑιϑὺ οη ἴπο Ῥτοιά [αοῦ ὑμῶῦ θοῦ ακα διὸ 

βἰανος οὗ ἃ ἨθαγεπΙγ ἨΜ{αςίοτ, απά ἴο οπ{οτος {88 ἀπίίος πνηῖσ]ι 

1 1 (ΟΥ. τῇ. 21 56. 
5 Ἔμο εατβθ, ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι 

ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι, Ἠ88 
νσευ ἀἱῆοτοπ{]γ Ἰπθετρτείεᾶ ἔτοτα ΘατΙΥ 
{1Π168, εἰίῃοτ 5 τοοοτητηθρπάἴησ {1θ 
βἶατο {ο αγαῖ] Ἠϊπηξε]ί οὗ ΠΥ οΡΡΟΙ- 
{απΙϐγ οὗ επιαποϊραοὮ, ΟΥ ἃ8 αἀγίεῖησ 
Ἠήπα {ο 1ο[ή5θ {Π6 οἵου οἵ Ιγθεάοπι απᾶ 
{ο τοπηβῖπ ἴῃ βογνιἰπᾶο. ΤΠο οατ]αςδῦ 
οοτηπηθη{α{ουγ ΊΠΟΡΘ ορϊηπίοηπ 1 Ίατο 
ομβοτνεᾶ, Οτίσεπ (ἴπ Οτατι. σαι. ϱ. 
149), Ιπίθγρτείς ᾿ὖ α5 {αποπταβρ]ο {ο 
Ἰροτίψ, Ὀταί ας οομἔμβοβ ἴ]ο τηθαή- 
Ίης ὮΥ αἶνίηπςρ ἃ πιεαρΠΏοτῖσα] ΒΘ6ΏΡο6 {ο 
ΒΙΑΥΘΙΥ, δοῦλον ὠνόμασεν ἀναγκαίως τὸν 
γεγαμηκότα. Αραϊη, βετετίαπας (10. Ρ. 
141) αἰ ΠΟΥ οκρ]αῖης 1 85 τθςοτη- 
1ΙΘΠΔΙηςρ ἃ. Βίαϊθ οὗ Πρετίγ. Οπ ἴο 
οὔμετ Ἠαπᾶ ΟΠτγβοβίοπι, 116 ΤΠΘΙ- 
Ποπίηρ ὑπαὺ «οετίαΙη ῬΘυ βου Β᾽ Ιπ{οτρτεῦ 
1 εἰ δύνασαι ἐλευθερωθῆναι, ἐλευθερώθητι, 
ἨΙπηβε]{ ΒΌΡΡΟΞΒΘ5 δύ Ῥατπ] {ο αἀγίδο {89 
Β]αν Θ᾽ 5 ΤΙ ΔΙ Πρ 1η ΒΊ8Υ6Ιγ. Απα 5ο 
ΤΠοοάογοὺ απᾶ οὔμθυβ. ΤῊΘ Ῥα]απςς 

οἳ διυριτηθηΐ 56ΘΠ15 {ο Ὀ6 ἀθοϊᾶεᾶΙγ ἴῃ 
Τανοιχ οὗ {116 {0ΥΠΠΘΥ τνίθῖγ. 

(1) Τηο αοίαπα] Ι8ησιασο πητπδί Ὃο 
οοηβιᾶογθᾶᾷ Ἠτδι. Απᾶ Ἠςθτο (1) ἴιο 
ραχ{Ιο]θς εἰ καὶ “0111 επι οἰ ΠΟΥ 1Πίαγ- 
Ῥτοία[ίοἩ. Τ {Πεγ ατθ ἐταηβ]αΐίθᾶ "θυ 
ἐλοπσ]μ’, ἐθ οἸατβδο τοοοπιππεπᾶς5 ο 
εοπηπαησθ 1π βἼατπειγ. ἘῬπί καὶ ΤΙΣΥ 
Ῥο 6ᾳπα11γ Ὑ7611 ἔα κοι τ ἢ δύνασαι, πα 
[ῃ6 ποτᾶς 5111 [Πθῃ τηθαη “1 10 5]ιοιι ἃ 
ρο ἴῃ γοἩχ ῬΟΎΘΣ {ο ορίαϊπ γοῦν ἔγθο- 
ἀοπι’. Ῥο 8Ώοτθ τ6υ. 11 ἐὰν δὲ καὶ 
χωρισθῇ : οοπηρ. Τπ]θ ΣΙ. 158 εἰ δὲ καὶ 
ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, τ Εεῦ. 
11. 14 ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύ- 
νην. (11) ΤῊΘ εκρτθββἰοΏ μᾶλλον χρῆσαι 
ΒΘΘΙΩΒ {ο ἀτοοῦ {Π6 Β]αγθ {ο ατυαϊὶ Πιῖπι- 
861 οὗ ΒοΠΠΘ πειο ορροχπϊγ ο σοτες, 
δα ὑπογυίου {ο ταοοπαπιθπᾶά Προετίγ; 
ΘΟΣΏΡ. ἵχ. 12, 15. 

(2) πο Ἱπιπιρᾶίαίο οοπἰοσί {11} 
δασύ εἴίμον ΠποτρτοἰκΙοἩ. Τῇ βΙανοτΥ 
Ῥο. Ῥτοἱθιγθᾶ, ᾖΊ]θ βοπίθποθ ἰβ οο0Ἡ- 
µπποιδ. ΤΙ Προατίγ, πο οἰααςδο ἀλλ᾽ εἰ 



ἨΡΙΡΤΙΕ Το ΡΗΙΙΕΜΟΝ. 32 ου 

Ώουν {οτι 105 τοςοσπΙΜΙοπ”. Ἠθ Ίια πο ποτᾶ οὗ ταρΓοβοἩ [ῸΓ 

{πὸ πιαδίοτ5 οη λμο Ιπ]αβίῖσοο οἱ ἐμοῖγ ροδίου; ἢ Ῥτοαίμοςδ πο 

Ἠ]ηέ {ο {π6 5Ίανος οἵ α βοοῖα] σγῖεγαησο πθοᾶΊησ τεάγες». 

Ῥπαῦ πθαπ]]θ ἃ ρτϊποῖρ]θ 15 Ρο]άϊγ επαποϊαίες, ΥΠΙο] πηαδὺ Τ19 

ἴῃ ἴλο οπἆ Ῥτουθ ἰδίαι {ο 6Ἰανοτγ. Ποπ ἴπο (σοβροί {αασλί Ὃ οι 

ἐμαὶ ο Ἰιαά πιαάο 81] πποη επ ΟΙΠΟΠ αροπ δατίῃ οἵ οπο ἵο 318ΥοΓγ. 

{απηῖ]γ; ὑπαὺ 811 α]κο γνετο ΗΓΒ 5οη5 απά Ἠί5 ἀπασ]ίους; {μαῖ, 

πνΠαίευος εοπνοηΜῖοπα] ἀῑδποίίοπς ΠατηαἨ 5οοΙαῦγ πὶσ]ύ ποὺ τρ, 

ἴιο 5αρτοιπο πο οἵ Ἠσεανεη τα[αδεᾷ ἴο αεκποπ]οάσο αΠΥ; 

ἴλαῦ ὑπ ΑΊανο ποὐν(ἡδίαπαῖησ Ἠ]5 εἰανετγ πας ΟἨτὶδύ5 {ους- 

ΠΠΔΏ, απά ἴμο {9ο ποὐπλρβίαπάϊηπσ Ἠϊ5 ΠἩρετίγ πας ΟΠ ΥἸβὺ 

6ἰανε; π]ιοη ὑπ6 ΟΠατο]ι οαττ]εὰ οαὐὺ 015 Ρτϊποῖρ]ο ὮΥ αἀπηθήπς 

{88 ϑανβ {ο Ποὺ Ἰησ]ιθεί Ῥτϊνιιασες, Ιπν]θησ Ἠϊπα {ο Κπεο] 5146 

ὮΥ 5146 γη Π15 πιαςίογ αὖ ὑπ 6 5α1ηθ ΊποΙγ {αρίο; πο ἴῃ βῃοσχύ 

{π6 Αροδίο]ο ργεοερί ἐλαῦ “1π Ομεῖςὺ 7 εδας 15 παϊίῃος Όοπά ΠΟΥ 

ἔγθθ᾽ Ίγαδ ποῦ οπΙγ τοοοσπ]ςεά Ῥαΐ δοῦθα αροῃ, λε βΊαγοτΥ γγαβ 

Ἠετο 

Ίνα ιο 1άθα γ]]ο] πιαςῦ αοῦ ἃ8 ἃ βο]νεπί, τητιϑὺ ἀῑδιπθεσταῦα 

Ομ]ς νεποταρ]ο Ιπςέϊζαδίοπ, ΠΟΘ ἀθερΙΥ τοούεά απά Ώοπανογ 

π]άε]γ 5Ρτοαά. Το Ῥτούπετ]μοοά οἱ 1π8Π, ἴῃ 5μοτῦ, 15 ἴμο 1άσα 

ἀοοπιαά. Ἡσαποείογατα 16 γναδ οΠΙΥ ἃ απθδθίοη οἵ {1πῃο. 

καὶ...μᾶλλον χρῆσαι ἵ5 ρατοπζλείίοα]. 
Τη {115 Ἰαμίει οδϑθ 108 Τηοῦγ9 15 Ίο 
οοττοοῦ τηΙδαρρτεμεηβῖοη, 88 1 {80 
ΑΡοβί]θ ποπ]ά αγ, ΄ Ὕπειπ 1 ἀοείατο 
ἴμο αὐβο]αίο ΙπᾷΙεγεποθ οἳ {π6 πο 
βἰαΐος ἴῃ ἴπο βισῃὺ οἱ ἀοᾶ, 1 ἄο πού 
ΊηΘΑΠ {ο 580 ὑπαὖὺ γοτι Βῃου α ποὺ αταῖ] 
ψοἩτβε]γοβ οἳ [τεεάοπι, 11 1Ὁ 60ΠΙΘΒ 1Π 
τοι αγ; Ὁ Ῥαϊςβ τοα ἴῃ ἃ ΠΙοτθ δᾶ- 
ναηίασεοα5β ΡοβΙΙοἩ, απᾶ τοι ΜΠ] ἆο 
νιο]] ἴο Ῥγϑίου 15). ΒποὮ ἃ οογτθοβῖγθ 
Ῥαχοπίηοβις 18 αἱοσείπετ αἴνετ ού 
Ῥα])β ΤΙΑΏΠΘΥ, απᾶ 1πᾷςοᾶ ΙΠβΙΑΠΟΘΒ 
ΟΟΘῸΣ ἴῃ 15 Υετγ οοπ{θσί: 6. 8. Υ6Υ. 
11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ κ.τ.λ., ὙΘΥ. 15 
εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται κ.τ.λ. ΤΗΙΒ 
Ἰ850 Ῥαβ5ασο 15 απ οκαοῦ Ῥατα]]ο], ἔοτ 

{ιο γὰρ οὗ νετ. τό 15 οοπηθοίθᾷ 1ΠηΙηθ- 
ἀἱαίαΙσ τ τετ. 14, ἴπθ Ῥατοπ{Πθβίβ 
Ραΐπς ἀϊδτερατάςᾶ ας Ἠοτο. 

(3) ἜΤ]ο αιραπηεπύ ΠΟ β6οπα5 ἆθ- 
οἱδίπο 15 ἴπο αχίεπιο Ιπιρτοβαβιαίγ 
{παὺ 5 Ῥατπ] Ποτ]ά Ώατο τεοοπιπηεηᾶεᾷ 
ΒΙΒΤΟΣΥ ἴῃ Ρταίεχεηοθ {ο θεάοπι. Τους 

(Ὁ) ὅσο ἃ τεοοπιππεπάα Βίοι ποπ]ᾶ ο 
α]ἴθη {ο 1ο βρίτὶὺ οὗ ἃ ΤΙΑἨ ὙΊΙΟ5Θ 
ΒΘΏ5Θ οὗ Ῥρο] σα] τσ παβ 5ο βίσοῃρ, 
απᾶ πο αββετίοά 115. ο μσεπβΠϊΙρ 80 
ΒΟΥ ΟἹ 1ΠΟΤΘ [Παπ 9Πθ Ο008ΡΒΙΟΠ 
(Αοῦβ αγ. 37, κχ. 28). (1) Τηο 1η- 
ἄεροπᾶεπί ροβιθίοη οἱ {ο ἐγθθιηϑῃ 
σοι] ρῖνο Ἠϊπι απ ομτίοαβ αἀγαπίασο 
ἴπ ἀοίηςσ ἔπο πποτῖς οἳ ΟΠτίβζ, Πίο] 
10 16 αἰΠΠσοα]ὺ Το Ἱπιαρίπο δύ Ῥατπ] εἩ- 
Ἰοϊπῖπσ Ἠϊπι ἀεΠβεταίεΙγ ἴο Ίογθρο. 
(11) ΈΠητοιρ]οαῦ {Π6 Ῥαββαρο {ιο ΑΡο- 
5016, ππ]]ο τηαϊ{α(πῖης {19 ΙπάΙΠεγεποθ 
οὗ {π686 οατίλ]γ τε]αβίοπβ ἴῃ πο βἰσῃί 
οἱ αυᾶ, γεῦ απαγβ ρίτοβ ἴ]ιο ΡΤοίαί- 
6ΠΏ06 {ο 8 Ῥοβίβοι οὗ {παᾶερεπάσποο, 
ψ/ΏθησΥοα 105 60Π165 {ο ἃ ΟΗτὶβύίαη η8- 
{πτα]]γ απᾶ ψηοαῦ αη7 ππάαθ ἵπι- 
Ραΐϊοπσθ οὐ ἩἨϊ5 Ῥατι 116 βριτῇῦ 
ΜΟΙ απ]πια{ος δὲ Ῥαπ[ς Ἱπ]αποβίοηβ 
Ἠθχθ πιαΥ ὈΘ βθεη ΤΟΠ στ. 8, 11, 15, 
26, 27 οἷο. 

1 ΈΡΗΘΒ. Υἱ. 5--ο, 091. 11]. 22---ἶν. 1. 

21.--Ξ-2 
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τς ολ. νο ΟτςΠαπΙγ Τη 105 Β0018] Ῥμαξο Ίας Ῥθεη αἱγναγς 5ἰτῖνίησ 

"το τοα]1δθ, απιά {ια Ῥτοστοςς οὗ νο; οοηςἑαίος {πο βοοῖα] 

Ἠϊβίοτγ οἵ ΟἨτιείεπάοπι. ἸΠΙΗ π]αῦ ἁπβοα]αος {815 1άθα ας 

εἰγασσ]εά; ον 16 ηα5 Ῥδεπ ππαχτεά ΟΥ̓ τογνο]αίάοπατγ νιο]θησθ, α5 

76} α5 Ιπιρεάεά Ὦγ τεαοΙοπατγ 5εἱ5ηΏποςς; {ο πα οἨϊπιοτίσα] 

Ἠορςς, {ο π]Ώαῦ 11 5εΏεπιθς, {ο Ὑ]λαῦ οα]απιίοις ἀἰδαρροίπί- 

τηθηΐβ, {ο πγλαῦ ἀεδρεταίο οοηβ]οῖς, 16 Ἠας σῖνεη Ῥίτίμ: ΠΟΥ͂ 

ο/ίοη Ῥεϊης παϊδαπάατείοοά απά παδαρρ]εά, 16 Ώας Ὀτοασ]ό ποὺ 

Ῥθεασθ οὐ οατί Ῥαΐέ ἃ 5νοτα---ἰὖ 15 ποεᾶ]εςς Ίιθτο {ο τε]θατςο. 

Φ{111, α5 νο Ἰοοκ Ῥαε]ς οὐ ο ταησε οὗ ραςί ΠΙδίουγ, πο οδ ἢ 

566 Ῥογοπά ἀοπαρί ναί 16 15 {ογατάς {815 σοα] ἐπαὺ ΟἨτὶςαπΙίγ 

85 α 5οοῖα] Ῥτιποϊρ]θ πας Όεεῃ αἱγγαγς {επάϊπσ ἃ μα 5.1} (ος. 

Τι5 οοοίς Απά ἴμῖς Ῥεπεβοεπό {επάσπογ οἵ {π6 (οβρε] ννας ἴδ] αὖ 
ΟἹ αἸρτοισ. οΏ0ϱ ἴῃ 1ές οβοσίς οῃ β]ανοιγ. Το ΟΠατο Ἰπάθαᾶ, εσεη 1η 

ἔιο ἀγάοιιν οἵ Ίοι οαχ]ἰοςύ Ίονα, 414 ποὺ Ῥτο]ί 16 ΠΟΙ 5015 {ΤΌΤ 

τοίαΙηῖησ ανα 1Π ὉΠ6 1] Ποπβοµο]άς. Τὸ 15 αιΠία Ῥ]αϊπ ΕΓοΠα 

εχίαπί πούϊοθϑ, ὑμοὺῦ 1Π {πο θατ]Ιοχ οσΠί{ιτίο5, α5 ἴῃ {π6 ἸΙαΐετ, 

Ομτιδᾶαπς οπηοᾷ 5]ανος” Ἰ]ο {λαῖτ Ἠεαίῃοη ποϊσ]Ῥοιτ5, πεῖ ἢ- 

οαῦ {ογ[οΙίησ οοηβΙάεταίίοη απΠοησ ὑΠ6 1} {ε]]ον-Ῥε]ίονοις, Βαῦ 

ηθγετίλε]εβς {πο ΟΠτίιβαη Ίά6ι γας ποὺ ἃ ἀεαᾶ-]εζίο,. ΈΤ]ο 

Ειοίεσίῖοι ϱμ]να]τγ οἳ ἴῑιε (ο5Ρε] γΥη]ο] τοσατάεἆ ια Ἰνθαἷς απἆ Ἱα]ρ]αςς 
ΑΠ τηϑητι- : Ξ : : 
πηρείοη οἵ ΠΟΠ ὙΠαίθσετ σατ156, α5 105. 5Ρρεοῖα] «πατσα, γΠ]ο] οχίοπάαᾷ 1085 

Ἓμνοα, Ῥτοβοσίοη ἴο ἴἶιο πίάον, ἔ]ιο οτρΏαπι, ἔ]ιο δἰοῖς, [μ6 ασσᾶ, απιᾶ {ιο 

ΡΕΙδΟΠΟΣ, Ίνα5 ποὺ Ἰ]καΙγ {ο πεσ]οεῦ μα 8Ίανθ. ΑοοοτάΙπσ]γ πο 

Πηα {λαί οπο οἵ {πΠ6 οαγ]]ο5ί Γογπης 1 Οτίδίαη Ῥεπονο]εηπσα 

{οο]ς Ίνας {πο οοπ{τΙραΊοη οἵ ΠΙΠά5 {ο {π6 Πεταίῖοη οἵ β]αγες”, 

Ποποιβ Ῥιό 6ΥεΏ Ίποτο Ἱππροτίαπί ἴ]αη ονοτύ δοίβ κο {Ποδο γας {μα 
αἰὰ {ο : ᾿ . . 
ο τπαχ- 1πογα] απά βοοῖαΙ Ἱπιρογίαπορ γη ὙΠΙοἨ ο βἶανο Ίνα ΠΟῪ 

οι, Ἰηγορίθά. Απιοπσ {π6 Ίθγοθς απἆ Ἰιεγοῖηες οἵ {π6 Οτο] γγεγο 

{οαπά ποὺ ἃ θυ ΠΙΘΠΙΡΕΥ5 οἵ {15 οἶαδ. Πεη 5Ίανε στὶς Ίο 

1 (, ΒπίἩ Ώοες ἐια Βϊδίε εἰςο.2 Ῥ. ΟΠτιβίαπ πτίοτς «οο]]οείεᾶ ἵπ ἘῬα- 
121. Ῥϊπσίοηυ 4 Ρολέΐοπι ο) δΙαυεγι Ῥ. 20 84. 

3 Αἰλοηασ. διρρί. 35 δοῦλοί εἰσιν ὃ Ίσπαῦ. Ῥοΐψο. 4 μὴ ἐράτωσαν ἀπὸ 
ἡμῖν, τοῖς μὲν καὶ πλείους τοῖς δ᾽ ἐλάττους. τοῦ κοινοῦ ἐλευθερούσθαι, 4γοξί. (οπεῦ. 
Τὸ που] ετεη αρρεατ ὑμαῦ ἴπο ἄοππθ- ᾖν. 9 τὰ ἐξ αὐτῶν, ὡς προειρήκαμεν, 
{ο βειγαπὀ πο Ῥείταγεᾶ Ῥο]γοατρ ἀθροιζόμενα χρήματα διατάσσετε διακο- 
(Ματ. Ῥοΐψο. 6) πα5 α Εἶατθ, ἴοῦ Ἠθ νοῦντες εἰ ἀγορασμοὺς τών ἁγίων, ῥυό- 

ν/αβ Ῥαῦ {ο {86 {οτύπτθ. Οοπιρ. ὁπβίπ. μενοι δούλους καὶ αἰχμαλώτους, δε- 
Αγοῖ. 11. 12. Ἀθ66 8150 Ῥ85β8σ65 {ΤΟΠ σμίους, κ.τ.λ. 
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Ῥ]απαάίϊπα Ἱπ δα] οι ΒολΠοϊίας τη Αίησα, Πανίηπο ΤΟ ΤΟΥ {Πεπι- 

βε]νος ἴ]ο σόν οἵ πιαγύγτάοτη, Ίετα οεἱεργαίεᾶ τη {Π6 {δβέϊνα]ς 

οὗ το ΟΠατοΏ ἢ Ἠοποιχς ἀεπ]εά {ο πο πιοβδύ Ῥοποτ[α] απἆ 

ποῦ]αρῦ Ῥογη οὗ τη πα, 5οοῖα] Ρτε]αᾶ]ος Ἠας τεοσιναἆ ἃ ποιπἆ 

πγλΙο] οο]ά ηευογ Ῥο Ἠθεα]εά, 

3 5 

116 {Πο ΟΠατοῃ να 501} Κορὺ 1ῃ 5αΏ]εοίίοῃ, τπογα] 1Π- Ο]τ]εῖ- 

Ώποηοϱ απᾶ Ῥτιναϊο απἴθτρτίδθ Ίπετο ΠΟΥ ΟΠΙΥ Ίπθαροηβ. Ῥαΐ 

ΟἨτιβΠαπΙΏγ γ/85 ΠῸ ΒΟΟΠΘΙ 5εαθεᾷ οη πο ἴἨτοπο οἵ {π6 0δατβ 

ἴῃαπ 105 ΙπῄιεποῬ Ῥεσαπ {ο Ῥο {ε]6 Τη {ιο Ιπιρετία] ΡοΙΙογ’. ΤῊΘ 

Ιεσιβ]αίίοη οἵ Οοπβίαπίπα, ἀθδριίο 105. κἰατί]ηπσ Ιπεπα]ῖο, τες 
., ΤΟ ο 

Τη 1158 Οοηρίαη- 

τοϊχϑᾶ οἰιαγαοῦεν Ιπάθεὰ 18 τοβοοίς {π6 ἰπαπβιίοπα] Ῥοβίθίοι οἱ ἄν: 

{οΤΠΙ5 ἃ απῖατιο οΠαρύετ 1Π ὑπΠ6 βἰαίαίαο-ροοις οἵ ΈῬοππο, 

15 αιἴΠογ. Ῥα0 αζετ 811 αἱ]οπαπορ πιαάο {ο 108 νετγ Ῥαΐθηί 

ἀείαοίς, 105. σεηοτα] αἆναποο 1π {π6 ἀϊτεοῦίοη οἵ ΠαπιαπΙϐγ απά 

ῬατΙῦγ 15 {αγ στθαῦθΓ [Παπ απ Ῥο ἴτασαά ἵπ πο ]εσΙβδ]αίίοη ΘΥΘΗ 

οἵ ὑπ πιοβύ Ἠππιαπο απά νΙτίποις οἵ Πὶ5 Ἠδαίμοη Ῥγοάθοθβςοίς. 

Μοτε ο5ρεοΙα]1γ ἴῃ ἴμο εκίεηδίοη οἵ Ίοσαὶ Ῥγοίθοίίοη ὕο 518 088, 

απά ἴῃ {μα εποοιτασεπιεηῦ οΊνοη {ο 6πιαποΙραΒΙοΏ, 6 Ίανο απ 

εατηθβδύ οἵ {πο Γαύαγθ Ἰποσς 10 ΟΠτὶκαπΙῦγ Ίγας ἀθδίιπας {ο 

4ο {ος 0115 ορρτεδεδεά οἶαδς οἵ πιαπ]κϊπς, ἐΠοισ]ι {ιο το] θοῦ πΥη]ο]ι 

16 σαγε νγὰβ δίθευ 811 νετΥ ρατίῖα| δια ἐθηα αν", 

1 Τὸ γησπϑὺ ποῦ Ἡοπογοχ Ῥο ἴουροίξθῃ 
ἐπα, ετοη Ῥεΐοτο ΟἨτιβαπ]ςγ Ῥδεσβπηθ 
ἐπ ρτεάοπαΙπαπ{ τεΠρβῖοΏ, ἃ ΊΠΟΤΘ Ἠπι- 
1ηΦΠΘ ΒΡ Ὠαᾶ οπίοτεᾶ Ιπίο Ῥοπιαη 
Ἱεριε]αίίοι. Το Ἱπιροτίαπί οπαοῖ- 
πηθηῦ οὗ Ἡθάτίαη Ὠας Όθεηῃ αἰτεπάγ 
πηθηβοηεᾶ, Ῥ. 319, ποίθ 6. Έτεη 681- 
Ἠογ πο Ίσα Ρεϊτοπία (οὗ ΠΟ {ιο ἀπίο 
15. αποθγίαϊΙπ) ᾶαᾶ ρτοβΙριθεά πιαβίογβ 
{γοτη τηϑκίηρ {Πεαῖγ βΊανοβ Πσ]ί ντι 
ΜΠ Ῥοαείβ 1 πηθτο οαρτῖοθ απἆ νζ]- 
οαὖ απ οτᾷατ ἔγοπι ἃ πᾶσα (0ἱᾳ. π]νη. 
8. τ1ὴ; απά ΟἰαπάἶαΕ (4.9, 47), Επάϊης 
ἔπαῦ {1ο Ῥτασίίσο οὗ {πτηῖπσ οαὐ βἰοῖς 
βαγας Ιπίο ἴπο εἰτεείῃ {ο ἄἱο ας οἩ 
{86 1ποτθ8Εθ, οτάστθᾶ {]λαί ἴἩοβο ΠΟ 
βαχγνιγεά {Π15 ἰπτοαίτιοηύ βμοιτ]ᾷ Ἠατο 
ὠαίτ Ιτοεᾶοπα (Ώ1οη 0888. 1Χ. 2ο, Θπεῦ. 
Οἶαιᾶ. 25). Έοι {π680 απ 5] 7118 7 
οπασἰπιεπ{ς οἳ ἴπο Ἠθαίῆθη ΘΠΙΡΕΤΟΤΒ 
8686 Ἠ/α]Ίοη τπτ. Ῥ. 6ο Εᾳ., 1ὔπι. 4 1ἱοτίῇι, 
ν. 1. 107, Βοίῃ Ργίναίγεε]έ ἃ. Ιὔπιεν 

Ῥ. 6όο5ᾳ. Τ]16 οπαταοίοτ οὗ ἐῃῖς οςοεγ- 
Ποπα] ]ορίβ]αθῖοη 15. ἴ]ο βἰτοπσθβί ἵπῃ- 
Ῥεαομπιεπ{ οὗ {Π6 ρεπετα] ογπε]{γ οἵ {Π6 
Ίαν; ΜΠ δὖ {πΠ6 βϑιηθ ὑϊπ8 ΑΊΙΏΡ6- 
απθηὖ ποίβΙοθςβ ΒΟΥ ΠΟΥ ὙΘΥΥ {αγ ΤΟΠ 
οΏοθοίίνο 10 παβ επεη συ νη 15. ΟὟ 
ΠΆΥΥΟΥ 1ἰγη15. 5.66 Το Ἰηρίαηπορ {Π6 
Ῥαβεβαρο ἴῃ α1αεπ, τ. Ὁ. τ7 (θα. ΚαΠη) 
λακτίζουσι καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύτ- 
τουσι καὶ γραφείῳ κεντοῦσιν κ.τ.λ. (60Ο. 

δ. Ῥ. 584), ΟΥ Βεηεσα ἄε γα 111. 3. 6 
εροι]αῖ οὐ Πάϊοπ]αθ οὐ ογσαξίτ]α οὗ οὐτι- 
665 οὖ οἰτοαπιᾶαθϊ ἀείοβεῖίς οογροτίρβ 
Ίσπθς οὐ οβάατοτα, 4ποαπθ ἴΥ8ΠΘΗΡ ἹἩ- 
οαβ, τατία νΙποπ]ογαπη σθηΏστα, ταγα, 
Ῥοθηβταπῃ, ΙαοθγαΔΙΟΠΘΒ ΤΠΘΠΙΡΤΟΥΊΤΗ, 

Ιπβοτίρίῖοπθςβ {ΤοπΙβ εἰ Ῥοβίατατη 1πι- 
ΥΠΑΠΙΊΤΗ 087686.) 

ΟἹ {16 σα1565 οὗ {Π|656 απηΘΠΟΥΑΙΙΟΠΡΒ 
ἴῃ [89 Ίαχν 566 Ἠῦπι. Α 16 γι. Υ. 1. Ῥ. τοο. 

5 ΟΠ {π6 ἹἸασιρ]αίοπ οἳ Οοηρίατ- 
πο αΠοοίίηπσ ΒΊαΥεΤΥ 566 6 ῬἘῬτορ]ίο 

5 

ΙΑΠΙ{Υ ΡΥ6- 
ἀοπαϊηαηὔ, 
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Βπῦεθ- 
απεηό 
ποζϊν1ἰγ 
οὗ {πο 
ΟπατοἩ, 

ΤῊΘ οοἩ- 
απεβίς απᾷ 
Ίορες οἵ 
[86 ϱτο- 
βεηῦ 116, 
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Απά οἱ ἴἶιο γηο]ο 05 Ῥατί ια Όδεῃ {α1({α]]γ απά οοπΓασθ- 

11517 Ῥετίογπιεά Ὦ} {ιο ΟΠατο]ι. Ἔμετο Ἠανο Όδοη 5Ἡαπιθ[ι] 

εχεορίΙοηΏ5 ΠΟΥ͂ απά {μοη: ἴἨετο Ίας Ῥεεη οσσακῖοπα] ἐπιιά1γ 

απά οχοςβς οἵ οππίΊοη. Τὴ οοπιπιοηίατίος οὐ ἴμα {αΐ]6ι5 οἩἨ 

{815 Θρ 5116 ατο δὴ Π]αδίταί]οη οὗ {Π15 Ιαΐδΐετ {αα1θ. Μπαο]Ὦ ταΥ 

Ῥο ρατάοπεᾶ {ο πηθη ἩΠο αἨτίπ]ς {γοπι βοεπι]ησ 6ο οοππίθπαησθ 

8, νιο]εηέ βοοῖα] τεγο]αᾶοηῃ. Βαὺ ποὐπηΠδίαπάἴπς, 16 15 ἃ Ὀτουά 

απᾶ Ῥαΐεπί ἰδοῦ ὑπαῦ ἑΠτοασΏοπῦ {Π 8 ϱατ]γ απἆ πηϊάά]θ ασες {Π6 

Ἱπῃαεηπορ οὗ ἴΠο ΟΠατοἨ γγας εχετίθοᾷ 5ἰοησΙγ ο {Π6 5146 οὗ 

ἨαπιαπΙϐγ ἴῃ {Π15 πηαίζετ'. Τῆο επιαποϊραβίοη οὗ βἶανθς Ίνα 

ΤΟΥ θα α5 πο Ῥτιποῖρα] αἴπι οὗ ἴμο Ἠϊσῃει ΟἨτ]σέίαπ 1{6ἳ: {Π6 

απηθΠοταῖοη οὗ 5ετγίάοπι νγὰβ ἃ πιαίίοτ οἵ οοηδίαπῦ ςο]οϊιάς 

ἢ {πο τα]οτς οἵ {πο ΟΠατοῃ. 

Απά αἲ Ιεησίῃ τ 86εΠΙ {ο 866 ἴμα Ῥεσίππ]ίησ οἵ ἴῃΠο επά. 

Τ]ο ταριά αἰτιάς5 {οπατάς επιαποΙραξίοη ἁπτίπσ {πο Ῥτεξεπί 

σεποτα[Ίοηπ ατα να (ποαῦ ἃ Ρατα]]ε] τη πο Ἠϊδίοτγ οἵ έλα ποτ]ἀ. 

Το αο]ίιοπ οὗ 5Ἴανατγ {Πτοιασῃοιί ἴμο ἘῬτιαδι Ἐπριτο αἲ 

8Ώ ΘΠΟΥΠΙΟΙΦ πιαίοτια] 5αοτιῃσο 15 9Π6 οἱ {πο οτοαίεδί πιοτα] 

1, Εσῖϊςε οἱ ΤΙ Ἐπιρίγο Ἠοπιαῖϊτ τ. Ῥ. 304 
54. (68, 5), ΟΠ ΤΟΥ ΙπΠμεπεε ο) Ο)ιγίδ- 
Μἰαπίῇ! Ἱίροπ ἴ]ε Τιοφίεαίίοπ οἳ ζοπ- 
αἰαπίϊπο ἔ]ιο ἄχεαῖ Ῥ. 73 5ᾳ., η 81]οἩ τα. 
Ῥ. 414 5ᾳ. ΤῊΘ Ἱερϊδ]αίίοη οὗ Σαβ5Ηπίαν 
16 5111] ππογθ ἨοποπταβΙγ ἀϊδαπσπϊςμεᾶ 
ἔου 105 α]]ονιαίίοη οὗ {πο οτἰ]5 οὗ ϱἼατοτγ. 

1 Ε.ᾳ. ΟἨχγεοβίοπι απᾶ Τηοοᾶογο οὗ 
Μορβαθείία, (Φρία. δοϊθδπι. τ. Ὁ. 152). 
Ὑοὺ δὲ ΟΠτγβοβίοπι Ἠϊπηβα]! ρ]οπᾶς {Π6 
οππ5θ οὗ βΒἶατοβ οαχηθςίΙγ οἱδεπ]ηετο. 
Τη Ἠοπι. αἱ αα τ Ο9Υ., ΣΧ. Ῥ. 385 ὨΘ 585 
οὗ εΊανοτγ, " Τὸ ἶ5 {ο Ῥεπα]ίγ οὗ βίη απᾶ 
[86 ραπϊἝἩπιοπί οὗ ἀδοραάϊεπορ. Βαΐ 
σου ΟΠτίξεῦ οαΊ1ο6, Ἡο απητ]]οᾷ οτοη 

15, ΕῸΥ ἵπ Ο]ιγὶεέ εεδιι λογο ἴδ πὸ 
εἶαυε πογ 7166. Τπετοῖοτο 1 15 ποῦ ηθ- 
ϱ6ΒΒΑΥΥ {ο Ἠατθ ἃ Εἶατο; Ὀπι, 1 16 

βΏοπ]ᾶ Ὦο πεοθβκατγ, ἴΠεη οπθ οπ]γσ ΟΥ̓ 
αὖ πιοβῦ ἃ βεοοπᾷ’. Απᾶ ἢ {πετ {6115 
Ἠ18 αάϊσοπσο ἔ]ιαί 11 {αγ τεα]]γ ΘΔ 76 ρου 
186 πε]{αχο οὗ 51865, ἴμεγ πιπδύ ΄Ῥαγ 
ποτα, απᾶ Πανίης {απσ]Ώῦ ἴ]οπα 5ΟΠ1Θ 
αὐτὸ ἐπαῦ [ΠΥ ΤΥ ππαϊπ{αϊη ἑΠετηξε]νας, 
βοὺ ἴμοπι οο.. “1 Κπον, Ἡο αἀᾶς, 
ἑλαῦ 1 απι αηπογΙης ΤΥ Ἠθαχοτς; Ὀαπὺ 

σ]αξ δὴ 1 ἄο ἘΈοτ {Π15 ρπτροβοθ 1 απι 
πρροϊπ{εᾶ, απᾶ 1 “111 ποῦ ο845θ 5ρεηκ- 
Ίηπᾳ 5ο.᾽ Οπ {πο αὐΙίπᾶο οὗ {115 {αΐλετ 
ἑοπατᾶς εἶατενγ 5686 ΜΟΠΙΕΣ Ρ. 80 54. 

3 Οἱ {μο {πβῄπεποο οὗ ΟἸ γι βεϊδ έν ἵπ 
ἐς τοβροοῦ 586 Ί/α]]οη ΤΠ. Ῥ. 314 58.» 
Ῥιοῦ Ώε 1 Αὐολιίοη ἄε ἵ Εκείαυαφε 
Αποΐοι οπ Οεοίϊᾶεπἰ (19.9), ΟΠ. Ῥα- 
Ῥϊπσίοη ΙπΠιεπεε οἱ Ολγὶκϊαπίέη {πι 
Φτοπιοξϊπᾳ ἐμὲ 4θοϊέίοπι οὗ ΦΙαυεγγ οἷο. 

(1846), Βομπαϊᾶ 6 Εεεαί Ἰδίοτίφιε 517 
ἴα δοοϊέϊό Οἶυῖῖε ἄαπε ο ἸΓοπᾶε Ποπιαΐτι 
οἶς. Ῥ. 228 54. (1553), ΜοΠ]εγ «οεαπι- 
πιε]ίε 5ο]γί[ίεπι 11. Ῥ. 54 54., . Βπη δα 
Φος ἐπ Βίδι6 εἰο.2 Ὁ. 95 5ᾳ., Εἰ. Β. Τα]ροῦ 
δίαυετι αἱ α[εείεᾶ Ὁψ ΟΠγὶκεαπί{ε 
(1869), Τιεεκγ ΓΕαοπαϊίδπι ἵπ Ἐιγογο τι. 
Ῥ. 255 5ᾳ., Ἐγορεαπι Ἠοταῖδ τι. Ῥ. 65 
βα., ΟΥετρεσ]ς Φέμᾶίεπι εἰο. τ. Ῥ. 172 84.» 
Α]]ατᾶ 1,68 Ἠεείαυεε Ο]ιγέίίεπα (1876). 
Τ19 Ἰαβί-πιεπ{οπθᾶ ποσῖς, ΒΟ αρ- 
Ῥθατεά αξία {15 Ιπίτοάποβίοη πας βχςέ 
ραρΗεΠοᾶ (1875), ὑγσθαὺβ ἴ]ο ᾳπεβίίοη 
ναι Γ]1γ. 

8 ΜΟΠ]ος Ρ. 99 κα., Ῥομπαί Ρ. 
246 84., Του] Ε. Μ. τι. Ρ. 73 54. 



ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΕΗΙΠΙΕΜΟΝ. 

οοπᾳιιοςύ5 ]]οῖ Ἐπσ]απά Πας ουετ αοἰ]οναά. ΤΠ Πρεταίίοη οὗ 

Ὀνεπίγ παΙ]]Ποης οἱ 5ετί5 ἐτοισ]οιῦ {Π6 Ἠβρίαη ἀἆοπιϊπΙοης Πᾶβ 

{Ἡτοιγη ἃ Ἠα]ο οὗ σ]οῦγ τοαπά ἴ]ο παπ]θ οὗ Αοχαπάςτ Π., νο] 

Πο πο σαη ἀῑπ. ΤΠ επιαποϊραδΙοη οἵ ἴμο πηθστο ἴῃ Πο ας 

τεραΏ]ίο οὗ ἴΠο Νον δου] γγαδ α Υἱοζοτγ ποὺ 1655 Ἱππροτίαηί 

ἴπαη αίμα {ο ὑΠ6 Ἰγε]]-Ρρείηπσ ο πο ἨάππαΠ τασθ. Τ]λας πη μῖη 

ἴῃο ]οτύ ροτιοᾷ οἵ Π{{]ο τηοτο {Παπ α απατίετ οἵ ἃ οεηίατΥ {Π15 

ταρτοᾶοΏ οἵ οἰνιΙδαίίοη απά Παπιαπ]ϐγ Ἠαδ Όθει πἼρεά οιῦ ἴῃ 

ἴῃο ἴμτοο στοαίεςύ οπιρίτο οἵ ἴπο ποτ]. Τὸ 15. ἃ δὺ 5666] 

{ο ἴῃΠαςδο αομ]εγεπιεηίς, ὑπαὺ αὐ ἰθηρῃ ἃ Ὑε]]-άιτεοιεά αἴίασις 

[ιοα]ά Ίανο Όθεπ τηαάθ οη ὑπ6 οοηίτα| {οτίγοδς οἱ βανετγ απάἆ 

ἴῃο βἰανο-ίταάς, ἴ]ιο Ιπῖετίογ οὔ ΑΠϊσα. Μαγ ψ ποῦ γεπίατο 

το Ῥτοάιοῦ ια 1π {αίατο ασθς, θη ἀἰδίπποο οἵ γιεν 58,8] 

Πᾶνα αἀ]αδίεά {ιο ίταα τε]αίῖοπς οἵ ενεπίς, μη ο Ὦγι]]]αΠοΥ 

οἵ επηρΙτθῦ απᾶ μα {απιο οἵ Παπ 5881} Ώανο βαπ]ς {ο {ῑιαίγ 

Ῥτορετ Ίετε] οἵ εΙσηπΙῃσαποθ, ὑΠ15 εροοἩ Μ11 δίαπᾶά οπῦ ἴῃ {Π6 

ΠΙδίοτγ οἵ πιαπ]]πά α5 {πΠ6 ετα οἵ Προταίιοπ { 1 80, {πΠ6 Ἠρὶςί]α 

{ο Π1ἱ6πιοἨ, α5 πε εατ]ιαοδύ ῬΡτε]αάε ο ὉΠ 686 ππασπ]βοοπό βοοία] 

νιοζοτῖθς, τηαϑὺ Ῥο Ἰηνορίθά τι ἢ τότ {Παπ ΟΟΙΗΠΠΟΠ ΙΠήρτοςί 

{ο οἳχ σαεποΓα{Ιοη. 
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 



ΧΗΕΠΕ ΤΗΕ ΒΡΙΕΙΤ ΟΕ ΤΗΕ ΤΟΒΡ 15, ΤΗΕΒΕ 

15 ΤΣΙΡΕΕΒΤΥ. 

ΗΟ 15 ΠΕΑΕ, ΑΝ) 1 ΑΜ ΝΟΤ νΕΑΚ 1 

ΗΟ 15 ΟΕΕΕΝΡΕΡ, ΑΝΡ 1 ΒᾺΝ ΝΟΥ, 

Δηοῖ, οὐδ)" τυας ἴουθβ ρωσ: {ο γῖβθ, ἐξ βίοορϑ. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

: ΑΥΛΟΣ, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ 
ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 

5καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῆ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συνστρατιώτη 
΄ Α ΄σ΄ δ / 

ἡμῶν καὶ τή κατ᾽ οἰκὸν σου ἐκκλησίᾳ" 
[4 

1-3. ΄ῬΑασι, ΠΟΥ ἃ ῬΡΥϊδοΠ6Γ οὗ 
Οµτ]βὲ ζεις, πα ΤΤΜΟΤΗΥ ἃ Ὀτοί]αγ 
1η ο ἰδ, ἀπο ῬΗΙΙΕΜΟΝ ΟἹ 
ἀεατ]γ-Ῥοε]ογεά πα {ε]]ουγ-ΙαΏοιγου πι 
{6 ἀὉΒΡ6Ι, απᾶ ππίο ΑΡΡΗΙΑ ΟἿ 5185- 
{ογ, απᾶ πηΐο ΑΠΟΗΤΡΡΟΡ ΟἿἹ [6] ον - 
βο]άϊες ἵπ ΟΠ Υἰϑύ, απᾶ {ο {πο Οτο 
π/α]ο] αββοπιρ]ος ἴῃ {1γ Ἠοιβο. ντασο 
απά Ῥοαμςθ {ο τοι αἱ Ποπι ἀοά οἵ 
Ἐαίμεγ απᾶ ο Τιουὰ «6815 ΟἨτ]αί, 

1. δέσμιος) Τπο απἰ]ιογ]ζα νο {1016 
οἳ Αγροείιθ 15 ἀτορρεᾶ, Ῥεσαιξο 
ὑιτοαρ]οταί υΠ]5 Ιείεν δῦ Ρατ] ἀθβίγας 
ἴο επίτοαῦ ταῦμεγ ἶιαη {ο οοπιπιαπᾶά 
(σου. ὃ, 9); 866 {Π6 ποίθ οη ΡΗΙ. 1. 1. 
Τὴ 1058 Ρ]ασςο 15 βυιβυιϊϊθα α ἀθβίσηα- 
οι. ΠΟ πγοπ]ά οποῃ 18 ἔθ πα 5 
Ἠθαχί. Ποπ οοι]ά Ῥμί]επιοι τερῖςε 
4η αρροα] πο πας Ῥεππεά πε Π] 
ΡΠΙδοη πα]]5 απᾶ ὈΥ ἃ πιαπασ]οά λα 1 
Ῥου 18 εἸιαγασίετῖδίο το[εγοποο {0 
18 ΄Ῥοπάβ ᾿ 566 {Ππ6 ποίο ὁ. Υου, 11. 

Τιμόθεος] ΤΙΠΙΟΙΊΙΥ 86αΠΙ5 {ο Ἰαγο 
Ῥοευ ἢ δῦ Ρατ] ἀπτίης ἃ σγθαῦ Ῥαγῦ 
οὗ 5 {Πγ66 γδαγς’ ΒΟ] ΤΠ πη Έρ]ιοριι8 
(Λοἰβ χῖχ. 22), απᾶ οοι]ά Πανγά]γ Ἠανο 
[1164 {ο πηακο {ο αοαιαἰπίαπςο οἵ 
Ῥησπιοῃπ. ΒῸΓ {Π6 ἀθβίσπα[ίοη ὁ 
ἀδελφός ΔΡΡΙΙοα {ο ΤπιοίἩΠγ 566 (ο 
ποίθ οη 091, 1. 1. 

Φιλήμονι κ.τλ.] Όπ ιο Ῥογβοπ8 
Ἠεγο αἀάτοβεεά, οπά {Πθ Ἰαπσιασο ἴῃ 
πΙοἩ ὑΠΘῪ αγο ἀθεοτῖρεᾶ, 566 {ιο ἵπ- 
(οάποίῖοη Ῥ. 301 86. 

συνεργῷ] [Ιὖ νου] ρτοβαβ]γ ο 
ἀυτίπρ δὲ Ρα] Ίοπς 5ο]οπτη αὖ Βρ]ιο- 

8χαρις ὑμῖν 

515 ὑπαῦ Εμήσπιοηπ Ἠαά Ιαροινοά τ (ἢ 
ἨΙΠΙ: 869 ΔΌΟΥ͂Θ Ρ. 31 86. 

ἡμῶν) Βλοπ]ά ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ Ὀ6 αὐξαοπρᾶ 
ἰο ἀγαπητῷ 8 ΕΙ] ἃ5 ἴο συνεργῷ ; 
οοπαρ. Ἠοπα. ΧΥΪ. 5, 8, 9, 1 ΟὐΥ. Χ. 14, 
Ῥπῃ 11. το. 

2. τῇ ἀδελφῃ] Ἐον ἰήβ {ιο το- 
εοϊγοἆ ἰοχί Ἰαδ τῇ ἀγαπητῃ. Ιπίθγπα] 
Ῥτοβαβ]ΠίεΒ οαπ Ὀ6 τισοά ἴῃ ἤγουν 
οὗ Ῥούμ τοαᾶίπρΒ. Όπ {ο οπο παπᾶ 
ἀγαπητῇ ταϊρ!ῦ Ἰαγο Ώου Ιπίγοάιοσα 
{ΟΥ Ό]ιο 58Κθ οὗ οοπ{ογπιΙϐγ {ο {Π6 ργθ- 
ορᾶἶηςρ ἀγαπητῷ; 0Ἠ {π6 οὔθ: ἀδελφῇ 
τηΐρῦ Ἠανο Ῥθεν βαθβυϊ θα {ΟΥ ἀγα- 
πητῇ ΟΠ Ρτοιπᾶβ οἵ {αἱ5ο ἆε]σαογ. 
Τ]ιοοάοτο οἵ Μορβαοβίία (Φρίοιᾖ. δ0- 
(6570. 1. Ὁ. 154), πο Ἠαά ὑπ τοαᾶῖπσ 
ἀγαπητῇ, {6ε]β απ αρο]οςσΥγ ΠοςΟΘΒΡΑΣΥ : 
«1βάαβ {επιροτίβ (1. 6. οἵ ὑπ Ῥγοβδοιί 
6πια) Ποππίπθς Ῥγορεπιοά ΤΩ ΟΠΙΠΘΡΒ ἴῃ 
ογΙπ]]πθ γοσαπἆοβ 6556 οχἰβἑπιαπ{, Π1Ο- 
4ο 51 αιιά]οτ]πό ποπΊεη οατ]ίαῖς. Α- 
Ροδίο]αΒ γεγο ποπ 510 βεπεραί; βορὰ 
οοπίτατίο εἴο 1 Ἠαγο ργε[οιγεά τῇ 
ἀδελφῇ, Ῥοεατδο ἔπθ Ῥγοροπάσγαπσο οὗ 
αποϊεπῦ Δα ΠΟΥ 15 ὙΘΥῪ ἀθεοίάεά]γ ἴῃ 
108 ἵάνουν. 

συνστρατιωτη] ΤΗΘ656 αρἰτϊζαα] «αΠ]- 
Ραἱση5, ἴῃ ἩΠΙοΣ Ατομίρρας πα Π5 
ουπιγαάθ, ῬτοΡβαΡΙΥ {οο]ς ρ]αος π]]ο 
ού Ρατ] πας αὖ Βρῃεριις (Α.Ρ. 24--- 57). 
Ἐου πο πγογὰ συνστρατιώτης 8660 ΕΠΙ. 
Ἡ, 25. ἼΠο πιεαριος οἵ στρατεία, 
στρατεύεσθαι, 18 6ΟΠΊΙΠΟΠ ἵπ δὲ Ρατ]. 

τῇ κατ᾽ οἶκον κ.τ.λ. Ῥτοβαβ]γ αὖ Οο- 
Ίοββα.; 890 ΔΌΟΥΘ Ρ. 302 54. ΕΥ {Π9 
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Δ 3 / ᾽ Δ - Δ ς ΄σ ᾿ ᾽ὔ 3 ΄σ 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρος Ίμων και Κυριου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ὃ 
δ -- - ; / / 

“Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ µου πάντοτε, μνείαν σου ποιου- 
3 ᾿ - -- 3 / Α / 

μενος ἐπὶ τών προσευχῶν µου, Σάκούων σου την ἄγαπην 

πηθαπίης οἵ {ο οχργεδείοη 566 {Π6 
ποῦθ οἩ Ὁ]. 1γ. 15. 

4---7. “1 παυαν 68356 {ο νο {απ 
{ο πι Οοα ἴον 611γ γγε]]-ἀοῖπς, απᾶ ποια 
αγό ουου πιοηθἰοποᾶά ἴῃ ΠΥ ΡΤΑΥΕΙΑ. 
Έοτ {αγ {611 τπο οἱ ἔην Ίοσε δῃᾷ [αἱ 
- [ἢν ἢ υγηίοἩ οι Ἠαδῦ ἵπ ἴμο 
Τιοτὰ 9655, ἃπα ΠΥ Ίογο πἨίοἩ έἶλοια 
εἰουγορί ἑοπαγάς 811} {π6 βαἰπίς; απά 16 
ΊΦΤΩΥ ῬγαΥοΥ (]ιαῦ Οιίς δοῦν βΥΙΏΡΩἴΗΥ 
απᾶ οἰιαπῖέγ, ενας εργησίης {ΟΠ {ΠΥ 
{Γα1611, πιαγ αὈοαπά Πιογθ απά Ώ1ΟΓ6, 38 
ἔλλοια αἰίαϊπαςέ ἴο ἐπ6 Ῥρεγ[εοῦ Κπου- 
Ἰεᾷσο οὗ ου6ιγ σοοᾶ Οήπσ Ῥορδίοπεά 
ΡΟΝ τ ΡΥ ἀοά, Ἰοοκίπς απο απά 
ευγϊτίης αἴτογ ΟΗγὶς. ΕῸΥ Ἱπάσοά 15 
ραγθ Π16 5τθα{]ΟΥ απιά οοπι{ογῦ {ο Ἠθαγ 
οἵ ΠΥ Ιουίηπσ-άπάπεξς, απἀ {ο Ιέατῃ 
ον {π6 Ἰοατίς οὗ ἄοάἈ Ῥεορ]ο μαὰ 
Όσθοη οπθεγοᾶ απᾶ τϑγθβῃθα ὈΥ {ἢ γ 
Π6ΙΡ, ΠΙΥ ἆθατ Ὀτούπογ”, 

ΤΠο ΑΡοβί]θ (Ἰαπκβσϊνίησ απά ἵη- 
ἴ6ΥΟΘΒΒΟΥΥ ὮΥΑΨΟΥ (ΤΟΥ. 4)---ἴ]ιο «α15ο 
οἵ Ἠΐ5 (απ]κεσ]νίης (νογ. 5)---]ιο ΡιιΓ- 
Ῥοτῦ οὗ 8 Ῥχγαγ6γ (τογ. 6)---ί]ε ἸΟῪ 
απά οοπι{οτό γν]ίο Ίο Ἠας ἴθ ΤΙ116- 
ΠΙΟΠ3 σοουᾷ ἀαοάς (νετ. 7)---ὑλιῖβ 15. ὉΠ 
νατγ 5016 οτάσν οἳ {ορίος ἴῃ {οδο 
ΥΘΥ565. Βαῦ πιοαπἡ]]ο αἲ] οδίαρ]δ]ιοά 
Ῥτϊποῖρ]θς οὗ ατταησεπηοηίέ το ἀεβεά 
1 {ο απχὶἰθίγ {ο 61ο ΕΣΡΥΘΒΒΙΟΠ {ο 
ἔλο (Πιοαρ]ό ποῖ 18 αρρογπιοβί {0Υ 
{86 πιοπιθη6. Τ]θ «Ἰα15ο ἀκούων κ.τ.λ. 
15 βοραταίοά ΠΟΠ εὐχαριστῶ κ.τ.λ., ΟΠ 
πυηῖο] 16 ἀορεπά», ὮΥ ο Ἱπέοιγοπίης 
6186 μνείαν σου κ.τ.λ. ΙΕ ΙΠίγο- 
ἆπςοβ αποίμον ἐΠοιρ]ιθ. 1ὖ 1056} 1η- 
{6ΥΡΟΒΕ6Β Ῥεύνγεσι πο 681868, μνείαν 
σου κ.τ.λ. πα ὅπως ἡ κοινωνία κ.τ.λ., 
νοι βέαπά ἴῃ {Π6 «]οβοδύ Ἰοσῖσα] απᾶ 
αταπηπιαθίσα] οοπποχίοη ΠΙΑ θαο]ι 
οίμεν. [085 οση οοπιροπαπύ ϱἸαπιοῃίβ 
170 ἀϊβ]οσαίοεᾶ απά Ἱπγοτιοά ἴῃ ιο 
βίγισσ]ο οἵ {Π6 5εγετα!Ι 1άοαβ {ΟΥ ἵπι- 
τηθαϊαΐθ π{ίογαηςθ, Απά Ια541γ, ἴῃ χα- 

ρὰν γὰρ κ.τ.λ. ἴΠεγε 15 ασαῖἶπ ἃ τεσυ- 
τοησο {ο ἃ ζορῖο πΠΙοὮ Ἠαδ οοσαττεᾶ 
ἴῃ ΑΠ θαγ]ογ ρατῦ οἵ {Π6 Βεπίεπος (τὴν 
ἀγάπην...εὶς πάντας τοὺς ἁγίους) Ὀαπὺ 
πο) ας Ώ6εη ἀτορρεά, Ῥεΐογο 16 πας 
εσμαακίεᾶ, οπΊης {ο ο Ῥγοββατθ οὗ 
Δ ΠΟΙΟΥ͂ πιοτο Ἱπρογίππαίθ ὑπουρ} ῦ. 

4. Ἑὐχαριστῶ] θε {ῃ6 ποῖθ 0Ἠ 
1 Τ116β8. Ἱ. 2. 

παντοτε] 5ποπ]ᾶ Ῥτοβαβ]γ Ῥο {ακαι 
ἢ εὐχαριστῶ (ταῦμεγ παν πΙζα 
μνείαν κ.τ.λ.), Δοοογαϊηρ' {ο δῦ Ῥαπ]ς 
ππαα]. οοἱ]οσαβίοη ἵπ ἴεςο ορεπίης 
ἐλαπκκσ]νῖησς: 560 λα ποῖοδ οη Οο1. 
α. η. 1 5. 

μνείαν σου κ.τ.λ.] ' πιαλῖπ Ἠιογιζζοι 
47 {ή6ρ ΤΟΥ μνείαν ποιεῖσθαι 5866 ἴ]θ 
ποῖθ ΟΠ 1 Τ]ο0β8. 1. 2. Ἠετο {χο ΄ ΠΊΘΠ- 
ὑϊοπ᾽ Ἱπγο]νος ὑπ 1468, οὗἉ ΙΠΡΕΥΟΘΒΒΙΟΠ 
οπι θελ]ια[{ οὗ ῬΗΠΙεπποἨ, ἃπα 80 Ιπίτο- 
ἀπςθΒ {]ιο ὅπως κ.τ.λ. οἵ γεν. 6. 386 
Όλο ποίο {ετο. 

5. ἀκούων] ΤῊΪ5 Ιπίουππαίοι που]ά 
ῬγοβαΡ]γ οοπιο Ποπ Ἐραριγας (6091. 1. 
7, 8, ἵγ. 12) ταί]αυ Όταν {ποια Οποβὶ- 

η. ΤΠο Ῥατβαριο 18 οοπποοίοά 
ΠΊΟΥΟ ἀἴγοσί]γ πὴ} εὐχαριστῶ ἴλαι 
αὶ ὑπ6 Ιπίογνεπίησ πγογάΒ, απᾶά εκ- 
Ριαΐπβ ὑπ6 στοιπᾶς οἵ {πὸ Αροβί]ο5 
ὑπαπκαο]νίηρ. 

τὴν ἀγάπην κ.τ.λ.] ἶ.θ. “ὅπ [ΑἸ 
ηίοἩ έἶλοι παβὺ ἐογγαγάς {πο Τιοτὰ «6- 
βα5 ΟΠ γβὺ απἀ ἴμα Ίουο πο ἴποα 
βἸιοπγοβέ {ο 81] {Π6 βαϊπύβ. Το Ἰοσίσα] 
οτᾶστ 15. νἰο]αίεᾶ, απᾶ ἴλο οἶαιδοΒ αγθ 
Ἰηγογίοά ἴῃ ἴλο βοεοπᾶ ρατῦ οὔ {πο 86ῃ- 
ίοποο, ἴπαβ Ῥτοάιείπσ απ οχαπιρΙθ οἳ 
Ώιο βσιιγο οα]]εά οἩίαδπι; 966 68]. 1. 
4,5. Τις τορα]ές Ἀογα ΕγΟΠ1 ὅπ ΑΡο- 
βί]οΏ. 5οϊίῖῃπσ ἀοππ ὑπ6 {]ιοαρ]ί5 Τη 
Όιο οαπσπος ἴῃ πΠΙο ἴπεγ οσοσασ Το 
πι, ψἰποαέ ραγίπσ τορατά ἴο ΒΥΠΙ- 
πιοἰτίσα] αγταησοπηθηΘ. 1ο Πγδύ απά 
Ῥτοπιϊποπί ἐλοιισ]ῦ 15 Ῥπή]επιοπ)5 Ίου6. 
ΤῊΪΒ εασσο»ίς {Π6 πιεη{ίοη οὗ 8 Γ4ἱ0Η, 
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λ λ ᾽ὔ «Ὁ ᾽, λ Δ / 3 ΄σ η 2 

και τήν πίστιν ἣν ἔχεις προς τον Κυριον ]ησοῦν καὶ εἰς 
ΕΤΕ «/ ε / ΄ 7 7 

πάντας τοὺς αγιίοῦυς, ὅπως η κοινωνια τῆς πιστεως σου 
η Ω / ᾿ η] - ΄σ ᾽ 

ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν 

ἃ5. ὑπ6 ΒΟ 106 “ΤΌΤ. γΙοἩ 16 βρτῖης5. 
ΤῊΪΒ ἀραΐη τ6(ΠΙΥΟ5 ἃ ΥΘίθυθμοθ {ο ο 
ορ]θοί οὗ ἔῃ. Απά πεῃ αὖ Ιουσίῃ 
οοπ165 {Π6 ἀοίογγαᾶ 5εαπε] {ο ια βγεί 
ἐλοισ]ηί---ἴο 1αησθ απᾶά οοπιρτοµεή- 
ΑΒΙΥΟΠΘΑ5 οἱ 5 Ἰονο. Τα ἰγαπβίθίοη 
{γοπ1 πο οὐ] θοῦ οἵ ἔα} {ο {πὸ ορ]εού 
Οὗ Ἴογο 8 ππογθ 635Υ, Ώθσατι5θ {Π6 Ίουο 
15 γορτοβεηίοἁ α5 βρτϊησίης {ΓοΠ1 {Πο 
ἴα.  Ἀοπιθ οορίθ ἴΥΔΠΒΡΟΞΟ μο 
οὐ θυ, τοιάἶης τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγά- 
πην---ἃἂπι οῦγῖοιβ επποπάαφίοἩπ. Οὐ ΘΙ 
νοπ]ά ουνῖαίο ὑπὸ ἀῑβιοι]γ ΡΥ αἰνίης 
{0 πίστιν {πΠ6 πιεαπίπς ΄ Πάο]ϐγ, εἰεᾶ- 
Γαβύηθβα’; που ὃ Ἱ. Ρ. 511 548. Τῆι 
Μεγ ατο επαρ]εᾶ {ο τοίογ Ροῦ] Ἰγογςς, 
πίστιν καὶ ἀγάπην, α(πα]Ιγ ἴο Ὀοῦμ 
Όιο οἸαιπδος νυ ΠΟ [ὉΠ]. Ῥαὸ ὑπουρῈ 

015 15. ἃ Ἱερίθπιαίο βθη86 οἵ πίστις 
ἴῃ δὺ Ρατ] (8600 6αἰαίίαπδ Ῥ. 155), 
σοῦ ἵηπ Ιπιπιθβίαία οοπηοχίοπ ἢ ἣν 
ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν, ἰῦ 15 
Παγα]ψ Ῥοβεῖρ]ε ὑμπαῦ {86 γγοτά οδῃ 
Ἰαγθ ΔΠΥ͂ οὔμεγ ὑῃδη 105 ῬΙΌΡΘΟΙ {Π6ο0- 
Ἰοσῖοαὶ πιθαπίης. ὥθθ {μα ορεπῖης οἳ 
πο οοπΘεΙΙΡογαΥγ ερϊδέ]α, ΟΟ]. 1. 4. 

πρὸς κ.τ.λ.] με οΠαπσο οἵ Ῥγερο- 
ΒΙ0Ι0ἨΒ, πρὸς τὸν Κύριον “ ἰοισαγᾶς [86 
Ἰοτά) απᾶ εἰς τοὺς ἁγίους “«“πέο ἴπο 
βαϊπίΒ’, 46ξεινοΒ αἰθοπίίοη. Τὺ 86οπηΒ 
{ο αγίβο ΠΌΤ {Π6 Ππβποῦίνο ἀθβῖτο {ο 
5οραγαίο ὑΠ6 {πγο 6811565, α5 {Πογ τοίςγ 
{ο ἀῑῑοτεπό πνογάς ἴῃ ο Ῥτεσείης 
ραχί οὔ π βοπίεπσθ. Οἵ {Π6 ὕτο ργθ- 
ΡΟΒΙΠΙΟἨ5 {Π6 {ΟΓΠΙΘΥ (προ-ς) Β΄ 5.165 
αἰὐγοοΐζονι !{ουνγατά {ο”, “τονγαγβ᾽; [86 
Ἰαύζου (ἐν-ς) αγγίταί απᾶ 50. οοπίαοί, 
“1η-ἰο᾽, “απῦο.᾽ Οοπβε(πεΠ{]γ οἴέ]ιου 
πη]σμῦ Ῥο αδεά ἴῃ εἰί]ιαν οοΠπθΘΣΙΟΙ; 
απά 48 ἃ πιαζίευ οἵ [μοῦ εἰς 18 ΠΙΟ] 
ΠΊΟΥΘ 6ΟΙΗΠΙΟΠ ΜΠ πίστις (πιστεύειν), 88 
16 15. αἶδο ἢ ἀγάπη, πρός Ὀοΐπρ' ααϊίθ 
ΟΧΟΘΡΟΪΟΠΑΙ (1 Τ]6β». 1. ὃ ἡ πίστις ὑμῶν 
ἡ πρὸς τὸν Θεόν; Θ0Π1ρ. 2 Οον. ΠΠ, 4). 
Ῥαύ νενο ἃ αἰδυϊπούϊοι 18 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ, 
Ώιογο 15 ἃ Ῥτοργίθίγ 1π πδίησ πρός οὗ 
[86 {α1δ]ι ν]ῖοΙ αβρίτος {οισαγζς ΟἸ τ βύ, 

απιά εἰς οἵ ὕπ6 Ίοτο πο] 15 οχοτἰθᾶ 
ΊΡο7ε ἨΙθη. 3ΟΠΙΘ σοουᾷ οορίθΒ γουὰ 
εἰς Ἀθγο ἴῃ ΡοίἩ αρα». 

6. ὅπως κ.τ.λ.] {ο Ῥο {αΚοη πλ 
μνείαν σου ποιούμενος Κ.Τ.λ., 35 β]νίης 
ἴπο δἰ απά Ῥπτροτύ οἵ δὲ Ῥατ]8 
Ῥγαγ6γ. Ο(παυ5 οοπποσού Ὁ νι ἣν 
ἔχεις, 18 1 16 ἀεδογῖρεά {πο ἰἑοπάσπογ 
οἵ ΡΗΙΠεπιοι” {αϊδμ, ἴα αθ”; θα, ον 
1 ὅπως οουἹα Ὀθαι {15 πιθαπίησ,, 5110}} 
α ορηποαχίοη 15 Αἰ οσ μου Πανβ]ι απ 
ΠΠΡΤΟΡΑΡΙΘ. 

ἡ κοινωνία κ.τ.λ. ΟΙ ΠΙαΠΥ ΙπίεγρΥθ- 
ἰαδίοης πο πᾶν Ῥθεπ, ΟΥ̓ παϊσηέ Ῥο, 
Ρίναη οἵ {]λοβδο Ὑγογς5, {νο 5661} {ο 46- 
8οχγο οοηβϊάστγαθίοη. (1) Υοιν ΠΙοπαᾶ]γ 
οῇϊσοβ απά αγπιρα(μία», γοῦν Ιπά]γ 
ἀοοᾶξδ ο) οἰατίθψ, νε] βρτῖησ ΕγΟΠΙ 
γοῦν {αἱ ̓: οοπαρ. ΡΗΙ. 1. 5 ἐπὶ τῇ 
κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, Ἡ 60. 
ΧΙ]. 16 τῆς εὐποιΐας καὶ κοινωνίας, 
ΨἨΘΠ6Θ κοινωνία 8. τιδοὰ ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ 
οἵ “οομ θα η8, αἰπηβοϊνιησ᾽, Ἠοπι, 
αν. 20, ΖΣ (δὴ: μα, 4 ασ. τα... 8) 
«Ύοτγ οοπΙηΙΠΙΟΠ 0} ἄοᾶ (τοιρ]ι 
[αὐ 0}: ΘΟΙΏΡ. 1 09Υ. 1. 9, απᾶ 566 8150 
2 00ΟΥ. ΙΙ. 13, 0:1... 6, 7. ΊΤμο 
Ραγα]]6] Ῥαβρασες 5ίΓοΠΘΙΥ 5αρρογί 
ἴιο ΓΟΥΠΊΘΥ 56Π59. Οὐ] ον Ιπίεγργεία- 
ΏἼοῦβ Ῥγοροβεᾶ ατα, Το ρανοῖρα- 
οι οὗ οὔμει» ἴῃ σοῦ ΓαΙμ, πγοισ]ι 
γοιγ οχαπιρ]ο”, ΟἿ᾽ «γοις ϱΟΙΠΩΠΙΙΠΙΟΠ 
ὙΠ Π1Θ, βρτ]ησίης οαὖ οἵ γοῦν {102 
ΤῊ] Ἰαβῦ, νο 15 ψ 6]. γθοονϑα, 18 
Βιισροβύθα ὮΥ ὙΟΥ. 17; εἰ κοινωνὸς εἶ, 
φησί, κατὰ τὴν πίστιν, νγυϊῦο5 ΟΠ γ508- 
ἴομη, καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ὀφείλεις κοινω- 
νεῖν (οοΙηρ. ΤΊ. 1. 3 κατὰ κοινὴν πίστιν): 
Ρα τὖ 15 οαὖ οὗ ΡΙαοθ ἵπ {15 ορη{οχέ, 

ἐνεργής] ε[εοίοο Ίο Ταζ 
ἴχαηβ]αίοτβ πηαδῦ Ἠαγο Τα ἐναργής, 
ἴον {Ίι6γ τοπᾶςν ιο ποτά ουἰζε ΟΥ̓ 
ηιαη δία. «1 ετοπιθ (αὐ. {οο.) βροα]κ6 
οἵ ευίώζετιβ 38 ὑπ τεαᾶίπς οἵ {Πο ματ, 
δια α[ίσαα οἵ ἴπο ἄτοαεὶς {οχύ. ΤῊΘ 
6ΟΠΥ6Υ56 ΘΥΓΟΥ αΡΡΘΕαΥΒ ἵπ {Π6 Μ55 οὗ 
«επι. Ποπ. κγ]ῖ, 5, ἐνέργεια ἴον ἐνάρ- 



334 ΕΡΙΡΤΙΙΒ ΤῸ ΡΗΙΠΙΒΜΟΝ. [7 

δὲ τὰς 9 να / ν Δ Α Δ »/ 4 / 

ἡμῖν εἰς Ἀριστόν. Ἰ χαραν γαρ πολλὴν ἔσχον καὶ παρα- 
Δ Ἂ Ὁ / ε/ Δ / ΄ 

κλησιν ἐπι τη αγαπη σου, ὅτι τα σπλαγχνα των ἁγίων 
3 / Χ “- 2 / 

ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 
6. ἐν ὑμῖν εἰς Χριστόν. 

γεια. 66 8150 εἰπηῖ]αν ντ. Π. ἵῃ ΟτἹρ. 
ο. 6εἷ9. 1.25, 11. 52, ἵν. 89. 

ἐν ἐπιγνώσει κ.τ.λ.] “ἐπι ἐπ Ρ6Υ7εεί 
ᾖποισ[εῖπε οὗ ευεγ/ σοοα ἐλίπφ’. ΤΗϊ8 
ἐπίγνωσις, Ἰηγο]γῖης α5 Ι6 ἆοθβ ἴ]ο 
εοπιρ]είο αρρτορτίαξίοη οὗ αἲἱ αίἩ 
απιά νο πηγεδεγνας Ι1άοπέιβσοαίΙοη τ ἢ 
ᾷοἆ, ψ1]], 15. ιο σοα] απά οτοπη οὗ 
ἔλο Ῥο]ίεγογ”” οοα15ο. ΤΠο ΑΡοβί!θ 
ἆοθβ ποῦ 580 “ΤΠ ἴ]ια Ῥοβξεβδίοη ος ὑ ἴῃ 
ὑπ Ῥογ{ογπιαπορ” Ῥαέ “ἴῃ ἴλπο Κπου- 
]εάσο οὔ θυθυυ σοοᾶ {πϊηρ᾽; {0Υ, ἴῃ 01118 
Ἰήρ]ιον 56η86 οἱ Κποπ]εάσο, {ο ΚΠΟῪ 18 
Ῥού]ι {ο Ῥοββθ6β8 απά {ο Ῥογίογῃ, Τη 
411 {π6 ερὶεί]ο οἵ ο Ἠοπιαπ οαρί]- 
Ιγ δῦ Τατ] Ῥταγαγ [ῸΓ 5 60ΙΥ6- 
βροπάσπίς οπ]πηήπαίος ἴῃ {118 ποτά 
ἐπίγνωσις: 586 {ιο ποίθο οἩ 0ο]. 1. 9. 
Τμ ἐπίγνωσις 15 ὑπ6 τεδα]ύ απά {πο 
γογνατά οὗ ἢ πιαπὶ[οβίίς 1086] ἴῃ 
ἀθεᾖς οὗ Ίουθ, ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πί- 
στεως κ.τ.λ. ΕΟΥ ἴΠθ 86επεπςθ ΟΟΠΙΡ. 
Ἐγ]ιθβ. ἵν. 13 εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πί- 
στεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως κ.τ.λ., ΤΙ, 
Ϊ. 1 κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπί- 
γνωσιν ἀληθείας τῆς κατ εὐσέβειαν. 
Ἔ]ιο ἐπίγνωσις ἰλοτείογτο ΙΕ] {86 
ΑΡοβί]ο οοπίοπιρ]αίας ἶ5 ΤΕ] οπιομ)Β 
οὐ. ΤΟΥ͂Θ 18 πο τείεγεησο {ο ἴ]ο 
{ογοο οἵ 5 οχατηρ]θ οἨ οίΠ6Υ5, α5 16 
15 οπιδίίπιθς Ιπίογρτείσς, “πὶ ἐποῖν τθ- 
εοσπΙ οι οἳ 6Υοτγ σοοὰ Ππῖης ΥΙΟ 
15 πτομσ]ηέ ἴῃ οι”, 

τοῦ ἐν ἡμῖν] ΄α]ιῖο]ι 15 πι τι5 ΟἽ» 18- 
ἐἰαπδ), «νΥΙο 15 Ῥ]ασεά νηθμῖη ος 
τοαοἩ ΒΥ ἴ]ο (ο5Ρο1”; 1.6. ὕπ6 Ἡ]ιο]ο 
ταηςθ ΟΕ αρίγθια] Ῥ]οβαίησς, ἐπ 6 6ΟΠ]- 
Ρ]οίο ογε]ο οὗ ΟΙ]κίίαη ἑπαίμ. ΤΕ Όνο 
χοαᾶῖΊησ τοῦ ἐν ὑμῖν θ6 αἀορίεά, ἴλα 
το[ογοΏσςο ΜΠ] 6 τεδ]είοά {ο (νο 
Ῥτούπογ]οοά αὖ Οο1οςδα, Ῥαῦ ο 
πιοαπίησ πηδέ ὍΘ εαὐβθαπδίαΙΙγ ο 
Βα1Πθ. ΤΠοισ]ι ὑμῖν Ίιαβ βοπιεγ]αῦ 
Ῥοΐέου 5ΠΡΡΟΣΙ, 6 866ΙΏ {ο ο |δίῖ- 

Ποὰ ἰπ ρτο[ογτίησ ἡμῖν α8 Ὀοῖης ΏΙΙΕΠ 
ΙΠΟΥΟ ΘΧΡΙΌΒΒΙΥΘ. [πὰ 5ΙΕΝ 63805 ἴ]ιο 

ΜΣ5 86 ΟΓ πο στοαῦ δανπουϊν ; απᾶ ἵπ 

{Π6 ργεβδεπύ ἸπείαποῬ βοτίρθ8 πγοα]ά Ὦο 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ επιρίεᾶά {ο αἰίογ ἡμῖν Ιπίο 
ὑμῖν ἴγῸΠῚ ἃ πιδαρρτολεηδίοπ οὗ {πο 
86Π56, απᾶά ἃ, ΠΙδΗ {ο αΡΡΙΥ 6 νου 
{ο Ῥμήσπιοη απά Ἠΐβ Ποπβε]ιο]ά. Α 
ΒΙΠΙΙ]αΥ π]ξαΡργεμεηβίοη ἀοαβ/{]6β85 ]ειὶ 
ἴπ Β0Π1Θ εορΙῖθ5 6ο {πο οπ]ϊςδίοη οὗ τοῦ, 
νηΙοἩ 5εεπιεᾶ {ο Ὀ6 βυρογῆἥποιβ Ῥα6 
15 τοἙ]]γ τεαι]γος {ΟΥ {]ιθ 8ΕΠ56. 

εἰς Χριστόν] " τιίο ΟΛιηἱ8ί”, 1.9. Ιθᾶ- 
Ἰησ {ο ἨΗίϊπι 8 {Π6 δοαΙ. πο πογάς 
αΠοι]ά Ὃο οοππθεἰεᾶ ποὺ τ] τοῦ ἐν 
ἡμῖν, Ὀαὺ πλ ιο πιαῖη εἰαζεπιεηπί οὗ 
{116 Βθῃΐθῃοθ ἐνεργὴς γένηται κ.τ.λ. 

7. χαρὰν γάρ] ΤΗΙ8 Βοηΐθηοθ ασαῖῃ 
πηπβδύ ποῦ Ὀ6 οοῃπροίθα πῃ ὑπο που ὰβ 
Ιπηθά{α{α]γ Ῥγοσθαϊησ. 10 σίγοςδ {116 
πηοίῖγο οἵ {πΠ6 ΑροβίΙθ λαπκβσϊνίης 
πηθηθ]οηπθᾶ ἴῃ γου. 4. ὮΤϊ5δ (παπ]ςς- 
ο]νίπο Ίος {ο οπἑρουτίης οἵ σταὐἰὑιάθ 
{0Υ νο 1οΥ απά οοπα{οτὺ ὑπαῦ πο μαᾶ 
γοροῖγες ἴῃ 15 Ῥοπάς {τοι ιο ταροντῦ 
οὗ ΡΙΠεπιοπ’5 σεπογοιΒ οἸατῖθγ. 1ο 
εοηπεχίοη ἴΠεγε[οτο 18 εὐχαριστῶ τῷ 
Θεῷ µου...... ἀκούων σου τὴν ἀγάπην 
εεεχαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον κ.τ.λ. ΕΟΥ 
χαράν ἴ]ε γοσοῖνες {οτί (566ρᾖ. Ὀαῦ ποῦ 
Ε12.) τοιἆβ χάριν, ΒΟ 15. (α]θη {ο 
Ίηθαπ. ἐλαπ]κ[α]ποςς (1 Τ πη. 1. 12, 
2 Τϊπι, Ἱ. 3); Ὀαὺ (5 γϑδαϊηρ' 18 ἃ050- 
1α{α]γ οοπάθιηπθα ὮΥ Όιο ραποϊίγ οἵ 
αποϊοπὲ Δα μουν. 

τὰ σπλάγχνα] "λα Πποαγί, {λα δρί- 
/1ἱ9’. Όη τὰ σπλάγχνα, ἴπο ΠΟΌΪΘΙ γἱβ- 
οογὰ, τοσαγάεἆ ἃ5 {Π6 5οαῦ οὗ {Π6 6ΙΠΟ- 
ϊοηβ, 566 {πα πούθ οἳ ΕΠΗ. 1, 8. Ἠετο 
ἀπ Ῥτοπαϊπαπῦ Ἰάθα 15 ὑπαῦ οἵ {θιτος, 
συϊϑῖ, ἀεεροπάσπογ, εἷο. 

ἀναπέπαυται] ΄]ιαῦο Ό6ου γοἰἰσυος, 
γε εβ]ιο’, 6ΟΠΙΡ. ΥεΥ. 2ο. ΤῊΘ ϱΟΠ]- 
Ῥουπα ἀναπαύεσθαι ΕΧΡΙΘΒΒΟΡ ἃ ἴθπι- 
ῬΟΓΆΓΥ ΤΘΙΙΘΥ, 48 ὕΠ6 ΒΙΠΡΙΟ παύεσθαι 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ἃ πα] οοββαύϊοῃ:: Ρ] αὖ. Κγ. 
/ισιζ1. 5 πολλῶν αὖθις ἀνακινούντων 
τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον ἔφη Μάρκος 
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΄ 7 [2 

ὃ Διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν 
Α οσα 9 Δ Δ ᾽ / αν ΄- 

σοι τὸ ἀνῆκον, διὰ τὴν αγαπην μαλλον παρακαλω, 
΄σ Ελ « ΄σ / ἥ Α ΔΝ ῥ 

τοιοῦτος ὠν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος 

9. νῦν δὲ καὶ δέσμιος. 

αὐτὸν οὐ πεπαῦσθαι ἀλλ᾽ ἀναπε- 
παῦσθαι. ΤΊναΒ 10 ΙΠΙΡΗΘΡ /γο]αχαίῖοη, 
Υ6[ΓΘΡΗΠΙΘΗ{’”, 38 ἃ Ῥτεραγαδίοη {οΥ ἴμο 
ΥΕΠΕΥΑΙ οἳ Ίαροαν ΟΥ βαβοτίηςσ. Τὸ 18 
8 1ρηαΒίαΠ α5 πο]] ἃ5 ἃ Ραπ]ΐπο ποτᾶ; 
2/6». 2, ΦΊΙΊΥΛ. 9, 1Ο, 12, Τγα[ζ. 12, 
2{αµπ. 15, ᾖεοπα. το. 

ἀδελφέ] ἘῸΓ ιο αρροα] βυρσροβίρα 
Ῥγ ὑπο οπιρΠαίίο Ροβί(ῖου οἵ ιο νογά, 
οοπ1ρ. (α]. γἱ. 19. Άθο αἱδο ὑμ6 ποίο 
ΟἹ ΥεΥ, 20 Ῥε]ου”. 

δ---17. “Ἐποοπιτασοᾶ Ὦγ ἴποβο {1- 
Ίησ8 οὗ {Πγ Ἰονίης ερϊνϊ6, 1 Ῥγοίαγ {ο 
οηίγοαῦ, ΠΟΥ 1 πιϊρ]ιῦ οοπππιαπά. ΜΥ 
οβϊᾳο 5]ναβ πιο απθΠοπΙῦγ {ο ἀῑείαίο 
ΠΥ ἀπίγ ἴῃ ρ]αῖη Ίαπριασο, αὐ Ίουο 
ΡΙ48 1η6 Ρ]6αᾶ ἃ8 ἃ 5ιἱ0ογ. Ἠανο 1 ποῦ 
Ἰπᾷεοᾷ ἃ τἱρηῦ {ο οοπηπιαπά---ἵ Ῥαα] 
ὑπο ΟΠ γἰβῦ «68118 Ίοης ασο οοπΙπ]8- 
βοηθά ἃ5. ΗΒ απιραββαάοΥ, απᾶ γ]οῖα 
ΠΟΥ ΗΘ α5 χα] θα {ο ὑπ ταπ]ς οἱ ΠῚΒ 
ῬΥΒοπου ἢ Βα 1 επἰτααῦ Π66. 1 Πᾶνθ 
ἃ {αγοιγ {ο αθ]ς {ΟΥ ἃ 80η οἵ ΤΙΥ Οὐ --- 
016 ἆοιβΙγ ἆθαχ {ο πιο, Ώεσεααςο 1 Ὀο- 
63Π16 18 ΤΌΠΟΙ απ]άβῦ ὑΠ6 ΒΟΥΤΟΥΒ οὗ 
ΤΥ Ῥοπᾶβ. 1 βρϑὰκ οἵ Οπαδίπια5, Ἡ]1Ο 
ἴῃ 6ἶπιοῬ Ραδί νγὰβ (οαπᾶ ΠΟ] απίταο 
ἴο ΙΒ παπ]θ, Νο γγαδ πετ {αγ {γοπα 
πδο[ι] {ο σα, Ῥαύ πον 18 πδο[α] {ο 
ἔπος---7εα, απᾶ 6ο πιγβο]{ αἱπο. Ἠίπι 1 
βεπᾶ Ῥαο]ς {ο {Π66, απᾶ 1 οπίγοαῦ {ου 
{ο ἴακο Ἠῖπα Ιπίο ΠΥ {ανοατ, {ος ἴῃ 
αινῖπς Ηῖπι 1 απ οἶνῖης ΤΗΥ οὗ Ἠθατί, 
Ἰπάσθᾶ 1 νιου]ά σ]αᾶ1γ πᾶν ἀθίαϊπεά 
Ἠϊπα γη (Ἡ παπα, ὑμαῦ Ἡο πιϊσ]ιό τη βίου 
{ο παθ οἩἳ {ΠΥ Ῥοε]ια]{, ἴῃ Ἴιαβο Ῥοπάς 
νὴ το} πο (οβρο] Ἰαβ Ιπνοβίεά 
1η6. Επύ 1 Ἰαὰ βογαρ]θΒ. 1 ἀίά πού 
ἨΙδ] {ο 4ο απγιΠίης γη θ]οιῦ {ΠΥ ἀῑτοοῦ 
οοπβεπύ; {οΥ ἴπεῃ 16 πιὶσ]ό Ἠαγο 56ΘΠΙ- 
δα (ὔιοισῃ 16 πογο οπ]γ ΒΘ μη) ἃ8 1 
{πγ ΕΙπάΙψ οβϊοθΒ Ἰαᾶ ῬθυἨ τοιἀεγοᾶ 
ὮΥ οοπιρι]δίοη απᾶά ποὺ οἵ 6ο υγ]. 
Βο 1 Ἠαγο βοπύ ἢ Ῥασις. Ἰπάεοα 1δ 
ΠΙΣΥ Ἠαγθ Ῥθεῃ αοα Ρτονἱἀσπίία] ἆθ- 
βίση, ὑπαῦ Ἡο γγχὰβ ρατίοᾶ {τοπα ἶιορ {ΟΥ 

8 ΒΟΒΒΟΗ, οΠΙΥ {Πα οι πσ]ιζοβύ Υο- 
Ραἱπ Ὠΐτη {οΥ οσο; ὑπαῦ Π6 Ἰοξί ὑΠ66 ἃ8 
ἃ 5106, οηΙγ ὑπαῦὺ Ίο πιϊσ]ιό τούτη {ο 
ὕΠ66 ἃ Ῥε]ογεά Ὀτού]αν, Ἐμίς Ἱπάσεὰ 
ο 18 6ο πιθ πιοδῦ οἵ 81}; απἀ, 1 το πιο, 
πηιιδύ Ίο ποῦ Ὀ6 80 ΠΙΙΟἨ ἨΙΟΥΘ {ο έ]ιοο, 
Ῥού] ἴῃ πγοτ]ά]γ π]πσς απ ἴῃ βρὶ εἰ πα] 1 
ΙΓ ιοχείογο ὕπο τεσατάςβὺ πιο 38 ἃ 
Εγ]οπᾶ απά οοπιραπΙοἩ, ἴα]κο πα {ο 
{Π66, α 1 ιο πετο πινβο]{) 

δ. Διό] 1.6. “Βροοίῃηρ ὑπαῦ 1 Ἠανο 
{π650 Ῥτουίϐ οὗ {ΠΥ Ίονο, 1 Ῥυϑίδυ. ἴο 
επίτααῦ, ΠΘΥΘ 1 τη]ρὐ οοπαας”, 

παρρησίαν] οοπ/άεποθ’, Πογα]]γ 
«/γοεᾶοπι οἱ “ργνίϊοσο οὗ ρεοσὴ)ς 
866 ἴ]ο ποῖθΒ οη 091. 11. 15, ἨΡΙιθβ. ΠΠ], 
12. Τὸ γὰβ 5 Αγροβίοϊο απἰ]ογΙϐγ 
νο] σανο Πϊπ {18 σὶρ] {ο οοπ]ηατιά 
ἴῃ Ρ]αἷπ Ἰαησααδθο, Ἠσποο ἴ]ιο Δ461- 
6οη ἐν Χριστώ. 

τὸ ἀνῆκον) ΄το]ιαί 5 Πιίΐησ᾽: 86ο 
ύμθ ποίο οἩ 091. 111. 18. 

9. διὰ τὴν ἀγάπην] “707 ἴουε δαῇο”, 
1.9, ΄Πανίηρ τεβροοῦ {ο ο οἰαῖπιβ οἵ 
Ιοσο. [ὑ 18 ποὺ ΡΠΙοπιοπ Ίου (νυ. 
5, 7), ποῦ δῦ Ραα18 οὗη Ἴογο, Ὀαί Ίουθ 
αΏβο]α{θ]γ, 1ουύο τορατάσοἆ ἃ8Β ἃ ργ]ποῖρ]ο 
ΨΠΙΟΗ ἀεπιαπᾶς α ἀοἰουθη αὶ! τοβροςοῦ. 

τοιοῦτος ὧν κ.τ.λ.] “δοίη θιιοῖν απι 
0π6 αϑ Ραμ απι απιθαβδαάογ, αγιά ποῖ 
αἴδο ὦ ΤΏΥΙΡΟΛΕΣ, οὗ Οὐ γῖὶδέ «7 διι5᾽. 
Βονοτα] απιοβύϊοηβ ο{ ΠΊΟΥΘ οὗ 1655 α1ΠΠ- 
ου] ατίβθ 05 ὕπθ8θ Ἰογάβ. (1) 15 
τοιοῦτος ὧν ἴο Ῥο οοππεσθεά ψ 0} ΟΥ 
βοραταίεά {ΓΟΠΙ ὡς Παῦλος κ.τ.λ. 1 56- 
Ῥαταῦεᾶ, τοιοῦτος ὧν Μ{01}} πἹθαΠ «ἔΠοιιρ]ι 
88 4η ΑΡοβίΙθ 1 απ αγπηοᾶ γη 5.0 ἢ 
Δα Πουϊῦγ", ἃπα ὡς Παῦλος κ.τ.λ. Μ1}} 
ἀθβογίρο Ἠϊ5 οοπάθβΒΟΘΠΒΙΟΠ {ο Θη γθαῦυ, 
“γεῦ 8 ΒἰπιρΙγ Ῥαπ], εἰο) Βυὺ Όιο 
οὔ]οχ οοπβταοθίοἩ 18. ΠΙΟ] ἨΙΟΓΘ ὮΓο- 
Ῥαβ]ο {ος ἴμο {ο]οπίπςσ ΓΘΕΔΒΟΠΒ. (4) 
τοιοῦτος ὧν 80 1.866, Ἱπιρ]γίης, αξ Ἱΐ 
μου ]α, βοπιθυμϊηρ οἵ ἃ ρογϑογαἶ Ὀοαδύ, 
ΒΟΦΠΙ5 απ]κο δῦ Ῥατ]ς πδια] τηοαθ 
οὗ βροαἰίησ. βθγοτα] ἱπθογργοίοτ ι- 
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Χριστού Ἰησοῦ. 
ἀοθᾶ, ἰακίηρ τοιοῦτος ὦν ΒεραΓαίθΙγ, 
γοίϑυ 16 {ο νογ. 8, "βθϑίπρ' ὑπαὺ ὑ}18 18 
ΤῊΥ ἀἱδροβίΙδοπ”, 1.6. “βϑϑίπρ ὑμαὺ 1 
ἀαδίτο {ο επίγεαῦ’; Ὀαὺ τοιοῦτος 8ι8- 
565ί5 πΙΟΥΘ {Παπ απ δοοίθηΐα] πη 1186. 
(0) ΑΒ τοιοῦτος ΑΠᾶ ὡς 3Τ6 οοττε]αῦῖγθ 
πΥΟΥΒ, 19ἱδππογο πα Θαγα] {ο Ομ πθοῦ 61} 
(οσοί]οτ; οοπιρ. Ριαΐο ϑψηιρ. 19Ι Ε 
προσαναγκάζειν τὸ τοιοῦτον ὥσπερ καὶ 
κ.τ.λ., ΑἸοχὶβ (Μοἴπεκο {γασπι. 6οπι. 
ΠΠ. Ῥ. 399) τοιοῦτο τὸ ζῆν ἐστιν ὥσπερ 
οἱ κύβοι. Ῥαο] ΡαβΕᾶςΟ5 ΔΥ6 4Π ΠΒΝΕΥ 
{ο {π6 ο,]θσξίοι {]ιαῦ τοιοῦτος που]ά 
ΥΘΠΊΥΘ 8ΟΠ16 βίχοπσος ποτὰ ἴπαη ὡς, 
ΒΙΙ6Ἠ 38 οἷος, ὅς, ΟΥ ὥστε. νου αἴθεν 
ΒΙΙΟἨ ΟΧΡΥΟΡΦΙΟΠΒ 45 ὁ αὐτός, τὸ αὐτό, 
Ιηβίαηπσοδ ο66ΠΥ οὗ ὡς (ὥσπερ): 566 
Τιοροσίἱς Ρ/ΥΊΛ. ϱ. 427, δία! !θααμ ΟΠ 
Ῥ]αῦ. Ρ]ιωᾶ. 86 ΑΔ. ἸΙπάρεᾶ [Ὁ 1παγ Ὀ6 
αποαξθῖοπαᾶ τ μοῦ. απγ ποτά Ῥαῦ ὡς 
νοπ]ά σῖνο εχασί]γ δὲ Ῥατ]5 πιοαπίης 
Ἰσγο. (6) ΑΙ] μ6 ἀταο]ς εοπιπιεπ{αὔοΥΒ 
νηθιοαῦ ἃ βἶησ]ο εχοερίῖοπ εοηπεςῦ 
{ιο γγογάβ τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος ἴο- 
δεί]αγ. (2) Αβθυπηῖηπς ὑπαῦ ἐ]ιο του 8 
τοιοῦτος ὧν ὡς κ.τλ. 49θ ἰακαι {ο5σο- 
νου, ελου]ά ἴΠεγ Ὃο οομπθείθᾶ τσ ἢ 
{Π6 Ῥτοεσά(πςσ οὐ ὑπ Γο]οπ]πς 8εΠ- 
ἴοπεε] Οπ ιο π]ο]ο ο Ῥαξβασο 18 
ΏΙΟΥ6 {ογοίρ]ᾳ, 11 {Πογ τ Ἠπ]κας {ο ἴ]ιο 
Ρνεσθα πας νογάβ. [ἢ {15 6.59 ἴ]ιο Υο- 
ΒΙΠηΡ{Ινθ παρακαλῶ (Υογ. 19) ὈΘΡΊΠΒ ἃ 
ΠΟΥ͂ βοπίθησθ, πο] Ππδτοισος ἃ [65] 
εα0]οοί. Τπο Αροβί]ο Ίαβ Ῥε[ογο ἆθ- 
ΒΟΥ θα ο ομαχασίαογ ο ἢΐ8 αρροα]; 
Ἡο ΠΟΥ͂ βρθα]κς οἵ 18 οὐ]εοῦ. (3) Τη 
οἶθ]εν οοπποχίοη, αὖ 18 ὑπ Ροῖπῦ οὗ 
ἔλο Ἱογάβ τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος 
κ.τ.λ. ο {Π6Υ Ιαγ ἆοππ ἴ]ο σγοιπάβ 
οἵ Ιῖβ οπιίγραίῄ, ΟΥἨ 4ο {ΠΟΥ αη{ογοθ Π8 
γ]σ]ξδ ἴο οοπιιαπᾶξ 11 ιο νίει οἳ 
πρεσβύτης αἀορίεὰ Ῥε]οιπ 6 οογτεοῦ, 
{116 Ἰαΐέ6γ ηχιιδῦ Ὦο μα {γιο ΙΠ{ΘΓΡΥΘ- 
ἰαζΐοη: Ὀαύ 6γεη ὑποὰρ πρεσβύτης 
Ῥο {ακοι 1π 108 ογάἵπατγ 86Π56, 018 
ὙΠ 5011 τεπιαῖηπ {ο πογο Ῥγοβαβ]α 
αἱἰετπαθίνοα; 101, πηϊ]ο πρεσβύτης απά 
δέσμιος οι] Βαϊ οἶθ]οτ επίτοαίγ ος 
οοπηπιαπᾶ, {π6 αζάῑδΙοη Χριστοῦ Ἰησοῦ 
βασσοθρίᾳ η αρροαα] {ο Δα ΠΟΥ γ. 

ὡς Παῦλος] Το ππσπθίοη οὗ Πῖ5 Ῥου- 
φοταἰ ΠαΠΙθ ΠΠΥΟΙΥΕ5 απ Δβδογίίοη οἵ 
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παρακαλῶ σε περι τοῦ ἐμοῦ τέκνου» 
αι{λογΙϐγ, ἃ5 ἵπ Ερ]αβ. ΠΠ. 1; οοπΙΡ. 
σα]. ν. 2, πλ Π|6 ποίθ ἴπεταο. ΤΠεο- 
ἀογεῦ ἩΤΙ{68, ὁ Παῦλον ἀκούσας τῆς 
οἰκουμένης ἀκούει τὸν κήρυκα, γῆς καὶ 
θαλάττης τὸν γεωργόν, τῆς ἐκλογῆς τὸ 
σκεῦος, κ.τ.λ. 

πρεσβύτης] Οοπιρατῖης α ΡαΒΒαΡΘ ἴῃ 
ἴπο οοπὔΘΠΙΡΟΤΑΙΥ ερἰδᾳθ, Ερῃο». ΥἹ. 
20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἴὖῦ 
Βα οσσαττεᾶ {ο παθ {μαῖ πο ε]ιοπ]ά 
γοιὰ πρεσβευτής Ἠεχθ, Ὀοίοτο 1 ἵα5 
Άπατο ὑμαῦ {818 οοπ]οοίατο δα Όθεπ 
απθεῖραίεά Ὦγ οίπετς, 9.5. ὮΥ Ῥεπί]εγ 
(Ογῖξ. Φαογ. Ὁ. 93) απᾶ Ὦγ ΒΕεΠΒΟΠ 
(αγαμ/ιγαθο θές. οι δα Ἠρίδίϊος οὗ 
δὲ αι, Ῥ. 357). Τί Ἠαβ εἶπορ Ῥεεῃ 
βασσοείοᾷ Ιπάερεπάσπ{]σ ἵπ ΠΙηππους 8 
Οὔδεγο. φις. ἐγ, πιοπιιη]ία Λ. Τ. ἴοσα 
1865, απά Ῥτοβαβ]γ οἴ]θις Πᾶν εΠίοΓ- 
ἰαϊπεᾶ {Ίνα δαππο ὑπουρῦ. ΒΕΠ] Ῥο]ῖεν- 
ἵπσ ὑμαῦ δῦ Ῥαα] Ἠσγο 5ραα]κς οἵ Ἠϊπι- 
561 α5 δ ΄ απιβαβΒαΚοΓ”, ΓΙ ΠΟῪ 41θβ- 
Ώου πΠοί]ος ΑΠΥ «Ἠαπσο 15 ΠορθβδατΥ. 
ΤΈ]ιογθ 15 τααδοπ {ον (Ηπ]ίπς ὑπαῦ ἴῃ 
ὑπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἀῑα]ευῦ πρεσβύτης ΤΗΣ 
Βᾶνγθ Ῥοευ. νηξθεν Ππάμεγεηϐ]γ {ου 
πρεσβευτής ἴῃ ὐῦ Ρα] πια; απᾶ 1 
80, ο ΤΌΤ] Ἀσγο ΠΥ Ῥο ἆποα, ποῦ {ο 
ΒΟΠΊ6 οοπιραγαΜἴγε]γ Ἴατο αοτἱρο, Ῥαέ 
{ο πο οτἰρῖπα] απζοσταρΏ 115ε][ ος ἴο 
η Ἱπηπιραίαίθ ἰταπδοπρό, [ἢ 1 Μασο, 
ΧΙΥ. 21 {πο Βἰπαϊδίο ΜΒ Ἠ88 οι πρεσβυ- 
τεροι (ἃ οοιταρθίοη οἵ οι πρεσβυται 
οι, ΤΟΥ ἴ]ιο 6ΟΠΙΠΙΟΠ γθας1ης 18 οἱ πρεσ- 
βευταὶ οἱ); ἴῃ χῖν. 22 1ὖ γοΔ 45 πρεσβυ- 
ται Ἰουδαίων; Ὀαῦ ἰπ ΧΠΙ. 2Ι πρεσβευ- 
τας: ἴλοιςσ] ἴῃ 811] Ῥαβρασες ακο ἴ]ιο 
πηραη]ης 15 ΄ αΠΙΡΩΞΕΑΚΟΥ5’. Αρα {Π0 
Αοχαπάτίαπ ΜΒ Ἠὰβ πρεσβυτας ἴῃ ΧΙ]. 
21, θαῦ πρεσβευται ἴῃ Χἰγ. 22, απ οι 
πρεσβευτε οι (1.6. οἱ πρεσβευταὶ οἱ) ἴῃ 
Χὶν. 21. 1π 2 Μαοο. Χὶ. 34 ἰλὶδ Β4ΠΙΘ 
ΜΒ 8 πρεσβυτε, απᾶ {ο χοαάῖηπσ οὗ 
Όλο οοΠΊΠΙΟἩ θεχίς οἵ ο Ἱχκ (εγεη 
ΤδομεπάοτΕ απά Ἠγίσβε]θ) ΠΟΙῸ 18 
πρεσβῦται. ΤΙπΙΠΑ (Υος{8 16 α5 ΏΙθαΙ- 
Ἰησ απΡαβΞαΚΟΥΡ’, πιὺποὰῦ 6Υ6Π πο- 
ὑϊοίηρ {ο {ογπῃ. ΟίΠπεγ ΜΒ5 ατθ 8150 
ηιοηθ]οποᾶ ἴῃ Ἠο]πιο απάἆ ΒαγδοΏ5 
πο] Ἠαγο ἴ]ιο ΓΟΥΠΙ πρεσβυτης ἴῃ 
1 Μαοο. ΧΙ}. 21. Τη 2 ΟΜΤΟΠ. καχῇ. 
31 ασαϊη {πΠ6 ποτά {ου απ βαΡΡαΚοΓ ἡ 
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ὃν [ἐγὼ] ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ονήσιμον, '"τον ποτε 
ἰ5 υτιθίοῃ ὑππ5 ἱπ ὑπ6 }γαέΐσαπι ΜΒ, 
θιοισ] ἔ]ιο ε ἰβ Δ4464 αΏογνο ὑΠ6 11π6; 
απᾶ Ἠθγο ἴοο βθΥοταὶ Μ55 ἴπ Ἠο]πιθβ 
απὰ ΡΑΥΒΟΠΒ ΔΡΥΘΘ Ίπ ΤεάΙΠσ πρεσ- 
βύται. ΊΤΠάβ ἴῃ πο ασο οἵ οι 
οατ]]θβύ οχίαπύ ΜΕΣ δὖ 811] ογοπίβ, ἴ]ο 
βοτίρ6β βοᾷ ού] {ογπιβ ἹπάΙΠεγεπί{]γ 
ἵη {118 Β6η56. 390 αἱξο Επδερία5 οἩἨ 
1βαῖα] χν], 2 τυϊύθβ ὁ δὲ ᾿Ακύλας 
πρεσβύτας ἐξέδωκεν εἰπών, Ὃ ἀπο- 
στέλλων ἐν θαλάσσῃ πρεσβύτας. ΑΡαίΠ 
ἴῃ Ίσπαῦ. ΠΙ/Υ. 11 θεοπρεσβύτης 
15. 0ῃ6 ἔοτπι ἵπ α]] {ιο ΜΒ, (ορ 
ἴμο πιθαπίησ 18 απ απιραββαάογ οἵ 
6οά» ο ἴοο ἵπ 6ἶεπι Ποπ. ΒΡ. 
ΟΊεπι, 6 {ιο ΜΕΒ γϑδᾶ ὁ τῆς ἀληθείας 
πρεσβύτης, Ὁ]ΙΟ οσεπ ΟΠ ΘΡΊΘΥ 
απά ὮΏγοββο] ὑδοι } τοίαῖηπ. 3366 8180 
ἈΡΡίδῃ ϑαρηη. 7, ἨΊΙΕΓΘ πρεσβευτοῦ 
15 ἀὰθ {ο {π6 Ἰαΐθυ δα ϊίογβ, απᾶ 4οία 
Τ]οπιαο ὃ το, Ἀπετο {]ετο 15 ἃ Υ. |. 
πρεσβύτης ἴῃ οὖ ]οαδῦ οπο ΜΒ. Τη 
γουάν ρόδο 1Ἠ8οΥ. γΙ. 1, Ὁ. 24 
(υε]οησίης {ο {Πο αδθ οἵ Τγα]αΠ) πρεσ- 
βευτέροις βία 45 [ΟΥ̓ πρεσβυτέροις. 

ΤῊΘ πιαίη ΤΘΔΒΟΠ {ος δΔαορύϊηρ {15 
τοπάστίηρ 15 ἴπο ραγα]]6ἱ ραξββαρε, γη] ο]ι 
βισσθβῦβ 10 γουγ βἱτοησΙγ. Πο ἁλῆ- 
ΟὟ Πο πιαΠγ Επά ἵπ δῦ Ῥαπ]ς 
ἀαεοτ]ρῖπσ Ππιβδε]{ ἃ8 απ οἷά τηδῃ 18 
ποῦ 56ΥΙ018. ΟἹ απγ εποπΊἨς Ίο τηιβῦ 
Ἰαγο Ῥεεπ τογσίησ ΟΠ αἰχίγ δὖ {Π18 
ἴἴπιο απᾶ ΤΠαΥ Πᾶν Ῥεεπ Β50Π16 γουΥ5 
οἰάον. Α Πο οἵ απ]πθεγπιϊ(θεπί [01] 
απά ραΠετίησ, ΒΟ. ἃ5 Π6 Ἰαᾶά Ἰνες, 
ποπ]ά Ῥτίης ἃ Ῥγοπιαύαγο ἆθσαγ; απᾶ 
Ἰοοκίπρ Ῥαε]ς οη ἃ Ίοης ογοπίύ{α] Πο, 
μο νου] πααγα]]γ 50 ὑ]λ]π]ς απά εροα]ς 
οὗ ἨἰπβεΙ{. Της Ῥοσοαγ Ῥασοῃ (Ορω5 
“αι 1. το, Ρ. 15, εἆ. 600; ΟΡιις Τεγ- 
ἐϊιηγν Ὁ. 63, ο. Βτενεν) πητθαβ 6 πηθ 
ΒΟΠΘΠΙ”, ΄ΠΟΒ 56η68᾽, ἵπ 1267, ὑΠπΠουρἢ 
Ἰ9 αΡΡΘαΥ5 {ο Ἰανο ῬοευηἹ ποῦ ΠΙΟΥΟ 
ὑπδη Π{Τγ-πο οὐ Π{ίγ-ίητοο αὖ ἴ]ο 
0παο απά Ιγοᾶ αὖ Ιεαβί ἃ απατίογ οὗ ἃ 
οθη/ΙτΥ ἰοῦ (56 1). ΟΠατ]ος 7ογο 
Βασοπ, δα Κὶ6 οἱα. ὮΡ. 4 84., 49). ο 
ἴοο Ῥοοῦῦ ἵπ ͵8 ΠΤΙΥ-ΠΕΙΗ γθαχ ϱΡοαΒ 
ΟΥ̓ ΠΙπιβε]Ε 48 απ οἷά ϱτογ ΤΠ) 
απᾶ ΄ασαᾶ᾽ (Γιουκ]ιατύς 1178 ντ. ϱΡ. 
327, 357). Ιὖ 15 πιοτο ἀῑβιοα]6 {ο 

οσο]. 

ππάσγρίαπά πον δῦ Ρατ] βΠοι]ά πια]κο 
118. ασο ἃ στοιπᾶ οἵ αρροαὶ {ο ΡΠΙ- 
Ίσπιοηῃ 1ο, 1 Ατοβιρραις παβ ΠΒ 
80Η, οαηποῦ Ἠατο Ῥ6σι ΠΙΟΣ ΥΟΙΠΡΟΓ 
(απ Ἠήπηβο]. ΤΠ οοπιπεπίαίος Η[- 
ἸΑΥῪ 8475 ὑπαῦ ο Αγροδίϊο αρροαα]5 
{ο 8 {γιεπά ΄αααβῖ οοαεγαα αοία- 
48), θαῦ {115 1άεα 18 [ογεῖσπ {ο πο 
οοηπ{θχῦ. Τ]ιο οοπιπιοπύ οἵ ΤῃαορΙιγ- 
]αοῦ 18, τοιοῦτος ὦν, φησι, πρεσβευ- 
τής, καὶ οὕτως ἄξιος ἀκούεσθαι, ὡς 
εἰκὸς Παῦλον πρεσβύτην, τουτέστι καὶ 
ἀπὸ τοῦ διδασκαλικοῦ ἀξιώματος καὶ 
τοῦ χρόνου τὸ αἰδέσιμον ἔχοντα κ.τ.λ. 
Ὄους Ἡθ πιθαΠ 60 Ἱπο]αάθ Ῥοῦμ τηθδη- 
ἴησα ἴῃ πρεσβύτης ΟΥ ἵΒ Πο αοοϊ]ἀεπί- 
ΠΥ Ὀοττοπίπς {Π6 {Θα ἡ ΑΠΙΡΑΞΒΑάΟΥ ἢ 
ΓγοΠΙ 80116 ΘΑ ]16 7 ΘοΙητηθηὐαῦου τ] }- 
οαὖ βεείῃσ 165 Ῥοατίης ἢ 

καὶ δέσμιος] Αποίζιιεν {1016 {ο τοβροοί. 
ΤῊ πιοηὔίοἩ οἱ [18 Ῥοπάβ πι]σ]ύ βιιςσ- 
σού οἰ ΠΟΥ απ΄ αρρεα] {ο0Υ οοπιπ]ΙΒ6ΓΗ- 
ὕ10η ΟΥ̓ ἃ εἰαῖπι οὗ απθ]οπΙϐγ: 566. ἴ]ο 
ποίο ΟΠ Υ6 1.13. Ἠοτο ὑπ6 αἀάϊδοτ οἵ 
Χριστοῦ Ἰησοῦ Ιπγοαβίς 1 να ιο οἶια- 
ταςίοΥ οἵ απ οβ]οῖα] {1016, απιά 5ο ρἶτος 
ΡΙΟΠΙΙΠΘΠΕΘ {ο {ο ]αὐΐ6γ Ἰάοα. Το ΠΒ 
οἱά οΏ]οο οἵ ΄απιραβεαάογ ΟἨτὶδέ Πὰ5 
Δα α64 {Π|6 πον {1016 οὗ ́  ΡΥΙΡΟΠΟΥ.᾽ Τ]ιο 
δοηϊθῖνο Χριστοῦ Ἰησοῦ Ῥε]οπςσβ {ο 
πρεσβύτης 8 Υ6]] ἃ5. το δέσμιος, πὰ 
ἴῃ Ὀούῃ 63865 ἀΘΒΟΥΙ 65 (ο Ρ6ΥΒΟἨ ὙΠῸ 
οοπ{ογ5 ο οβ]ος ΟΥ̓ ταπ]ς, 

ΙΟ. παρακαλώ σεκ.τ.λ.] δῦ ΟΗΥΥΒΟ- 
ΒίΟΠ1 ΥΘΠΙΑΓΙ8 ΟΠ {ιο Αγροβύιος γη ]ι- 
Πο]άϊπσ {Π6 παπιο, τι} 01] Ἠο Ἠαβ {αγοιιγ- 
ΔΌΪΥ ἀἱβροβοά ὮἩΠσπποη Ῥοῦῃ {ο {ο 
τϑαποϑῦ απᾶ {ο ο οΡ]εοῦ οὗ 10; τοσού- 
τοις δὲ προλεάνας αὐτοῦ τὴν ψυχήν, 
οὐδὲ εὐθέως ἐνέβαλε τὸ ὄνομα, ἀλλὰ 
τοσαύτην ποιησάμενος αἴτησιν ἀναβάλ- 
λεται κ.τ.λ. ΤΠΘ γ/λοῖθ ραβδασο ἆς- 
ΒΟΥΥΘΡ {ο "6 τοαδά. 

ὃν ἐγέννησα κ.τ.λ.] Βο ἴοο 1 Οοτ. 1ν. 
15. Τη 681]. ἵν. 19 9 Βρθϑῖβ οἱ Ιήπῃ- 
561 ας Β ΠΟΥ ηρ' ἃ πιοῦμογς ραπς5 [0 
[15 ΟὨΠ]Πάσθη ἴῃ λα [αλ0Π. Οοπιρ. ΕΠΙ. 
716. αὦ αἱ. ὃ (τι. Ῥ. 554) ἐμόν ἐστι 
τοῦ Μάκρωνος ἔργον Γάϊος' μᾶλλον αὐτὸν 
ἢ οὐχ ἧττον τῶν γονέων γεγέννηκα. 

ἐν τοῖς δεσμοῖς] Ἡο ψΜ͵ὰβ8 ἀοιβΙγ 
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"᾽ Α ᾽ ᾿ ελ 

σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ [και] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον" ὃν 

ἀνέπεμνά σοι. 
ἆθαν {ο ὑπ ΑΡοβί1ο, α5 Ῥεΐπσ π6 ο]]]ά 
οἵ ΙΒ ΒΟΤΥΟΠΑ, 

᾿Ονήσιμον] {0Υ ᾿Ονησίµου ὮΥ αἰίτας- 
ΏοἨ, α8 6. 5. Ματίς γΙ. 16 ὃν ἐγὼ ἀπεκε- 
Φάλισα Ἰωάννην, οὗτός ἐστι. Ἠθπςθ- 
Του γα Ίιο νη]] Ὃο ἔπτιο {ο ΗΒ παπ1ο, 
ΠῸ Ί0ἨΏ66Υ ἀνόνητος, Ὀαῖ ὀνήσιμος: ΟΟΠΙΡ. 
Ἠναύῃ 1. 20 “ 01] ππο ποὺ Ναοπαῖ (ρ]εα- 
βαπ{) Ραῦ 0811] πιο Ματα (161) οἷο. 
ΤῊΘ που ἄχρηστος 18 α ΞΥΠΟΠΥ͂ΠΊΘ {0Υ 
ἀνόνητος, ὨΏ6πποδίἩ, ΑΛ, ΠΠ. 8 40 (ρ. 
121) ἅπαντα ταῦτα ἄχρηστα ἄπρακτα 
ἀνόνητα κ.τ.λ.: 6012}. ῬΒΘΌΔΟΡΒΟΟΣΙ. 
27 (34) χρηστὸς ὀνήσιμός ἐστι, φίλος 
δ᾽ ἀδικῶν ἀνόνητος. Τ]ιο βἰσπίβοαποθ 
οἳ ΠΑΠΙ6Β γγὰ8 ἃ ΠΙαΙ{εΓ οὗ ΒΡΘοία] | 1πι- 
Ῥοχίαηςθ ΑΠΠΟΠς ὑπ 6 αποϊοη{Β. ἨεποῬ 
Ώιεγ πεγο «αγα[α] ἴῃ {ο Ἱπαιασιγαβίοη 
οἵ απ στοαί σον ὑπαὖ οπ]γ πιο Ὁ Ὁ) 
πα θοπα ποηυΐηα, ΏΥΟΒΡΕΥα ποηιΐηα, 
/Γαμδία ποπιίπα, εποι]ᾶ {ακο ρατὲ: Οἷς, 
ἆε 1). Ἱ. 45, Επ. Ν. Η. αστίή. 2. 5, 
Ταο, ἱδί, ἵν. 53. Όπ {89 ταϊαο αἰ- 
ἰαο]ιοά {ο ΠαΠηςΒ ὮΥ {π6 αποϊεηί5, απά 
ΏΙΟΥΘ οβρθοἵα]]γ Ὦ} ιο ΗεῦτοαμΒ, 566 
Έατταχ 6Λαρίεγ» οι Γαπ/μαβα Ῥ. 267 
Β., Ἠ6γο ἃ Ίαγσο ΠΙΠΙὮΟΕΓ Οἱ ΙΠΒίΑΠΟΘΒ 
419 οο]]εοίοά. Ἠοτο Ἱούγογοτ έἶιοτο 18 
ποίμῖησ Ίιογτο (μαπ απ αΠοσοπαίο 
ῬΙΔΥ ΟἹ ἃ ἨβΙης, 510) 48 ΠΡ οσοι 
ἰο ΔΗΥ͂ Οη6 αὖ ΑΠΥ {1Π16: ϱΟΠΠΡ. Ειβοῦ. 
11. Ε. ν. 24 ὁ Εἰρηναῖος φερώνυμός τις 
ὧν τῇ προσηγυρίᾳ, αὐτῷ τε τῷ τρό- 
πῳ εἰρηνοποιός. 

ΠΕ ἄχρηστον, εὔχρηστον 0οπιρ. Ρ]αὔ, 
19682. ΠΠ. Ῥ. 411 Α χρήσιμον ἐξ ἀχρή- 
στου...ἐποίησεν. ΟΓ ὕιεδο Ἱγογᾷ8, ἄχρη- 
στος ἵδ {οππά ΟΠΙΥ Ἰθγθ, εὔχρηστος 
ο6ςΙΒ 8180 2 Τΐτη, Π. 21, ἵν. 11) Τη 6116 
Ναι Τοείαπιοπί. Ῥοἱμ αρροαχ Ιπ {ιο 
1ΧΣ. 1π Μαι Χχυ. 30 ἃ βατο 8 46- 
ΒΟΙΡΘα 5 ἀχρεῖος. ΕῸΣ ὑπΠ6 τηοᾶθ οἵ 
οςΡΙΘΒΒΙΟΠ οΟΠΙΡ. ΕΡΗΘΒ. Υ. 15 μὴ ὡς 
ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σόφοι. Β0Πη6 Ἠαγο 4δ- 
οοτετθά ἴῃ Ἴιθβο γγογάβ ἃ το[εγοηοο {ο 
χριστός, 35 6ΟΠΊΠΙΟΠΙΥ Ῥγοπουποσᾶ χρη- 
στός; οοπιρ, ΤΠοορΗ. αὐ 41ιίοῖ, Ἱ. 12 
τὸ χριστὸν ἡδὺ καὶ εὔχρηστον κ.τ.λ. 
ἃ η4 860 δληίηρρίαηϑβ ϱ.16 ποίο. ΑΙΥ 

14 ᾿ / /’ 3 » δ / 

αυτον, τουτέστιν τα ἐμὰ σπλαγχνα, 

βαςἩ α]]αξῖοπ Ἡοίγθτοτ, ΟΥ̓ ΘῈ 110 βοι]ά 
ποῦ 1ΠΥο]τθ ΑΠ αΠΑΕἨΤΟΠΙΒΠΙ, 15 ἴα {οο 
τοοοπά1ίο {ο Ὦο Ρτοβαβ]θ Ἠετθ, ΤῊΘ 
Ρ]αγ οἩἳ πογάςβ 15 οχλμαιδίοά ἵπ {ο 
ΥΘΙΕΥΘΠΟΘ {0 ᾿Ονήσιμος. 

καὶ ἐμοί] Απ αίογ-ἴΠποισαῦ; οοπΙΡ. 
Ῥλί]. 11. 27 ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν 
δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ. ΤΗϊ8 αοοοιηῖΒ 
{ΟΥ 0ῃ6 εχοερίίοπα] οὐ θυ, Π]ιογθ 80- 
οοτάϊπςσ {ο οοπΙπΙιοη Ὑθοὶς πβασο {Π6 
Βγεί Ῥογδοπ ποπ]ά παίατα]Ιγ Ῥτεοοάθ 
{Πο 5οεοπἀ. 

ἀνέπεμψα] “1 εεπιαᾶ ϑαςῖ᾽", ιο ορῖξ- 

{ο]αχγ αογὶδέ αδεᾷ ἴον ο Ῥγεκδοπίέ: 566 
{86 ποίθΒ οη ΕΠΙ]. 11. 2 5, 28. Βο [00 ἔγρα- 
ψα, ΥΕΥ. 19, 21 (866 ἴ]θ ποίθ), Τὺ 18 
εἶεαν Ῥού]ι {γοπι {116 οοπ{ασύ Ἠσγο, ἃπα 
{γοπι (Οο]. ἰν. 7---ο, ὑπαῦ Οπθβῖπιαβ 80- 
οοπιραπ]εᾶ {πε Ιείζον. 

12. αὐτὸν κ.τ.λ. Τ19 τοαᾶίπςσ οὗ 
{πο γοσοϊγεςὰ {οτί 15 σὺ δὲ αὐτόν, τουτ- 
έστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ. 
πο ποτά ὑππ8 εαρρΠεά ἀοαρί]οςς 
δῖνο ἴμο τση οοπδἰγποθίον, Ὀαἱ πηαδί 
ϱο το]οείαὰ α5 ἀεβοῖοπίό ἵπ δα που. 
Το αεοτιδαξίνε 15 βαβροπάσᾶ: ἴμο 5εη- 
ίσησθ οἨαησος 1085 ΓΟΥΠΙ ἃ Πα 10568 156} ἢ 
Ιπ ἃ ΠΌΠΟΙ οἵ ἀερεπάεηύ οἰδαβ68 ; 
ἀπ {Π|6 πιαῖη Ῥοϊπῦ 18 ποῦ τοδαπηθά 6111 
ὙΟΥ, 17 προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ, {ῃ6 
ΡΤΑΙΗΠΙΑΥ Πανίης δει ΤΠ ΘΠ 116 ἀδ- 
Ιοσαὐεᾷ. ΒῸΣ ιο οπιρ]αξῖο Ῥοδίδίου 
οἵ αὐτόν 6ΟΠΙΡ. 7 οἩη 1κ. 21 23, ΒΡ]ι6». 
ον ρα. 

τὰ ἐμὰ σπλάγχνα) “Ἠτψ2 τοῦ ἠοαγί, 
ἃ πιοᾶςθ οὗ βΡοοςἩ ϱΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ 8}} ]α1- 
δυας68. ΕὉΣ ὑπ6 πιθαπίης οὗ σπλάγχνα 
860 πΠ6 ποίο ον ΡΗΙ. 1. ὃ. Οοπρ. 
Τεεί. αΐγ. Ζα0. ὃ, Νοαρμ. 4, ἵπ Ὀοῦμ 
πο] Ῥαδξασες ΟΠ γδῦ 18. οα]]οά τὸ 
σπλάγχνον οὗ ἀοἀ, ἃπα ἴῃ ὑπ βγδῦ 10 
18. 8.14 ἔχετε εὐσπλαγχνίαν... ἵνα καὶ ὁ 
Κύριος εἰς ὑμᾶς σπλαγχνισθεὶς ἐλεήσῃ 
ὑμᾶς" ὅτι καίγε ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡμερῶν 
ὁ Θεὸς ἀποστέλλει τὸ σπλάγχνον αὖὐ- 
τοῦ ἐπὶ τῆς γῆς κτιλ. ΟΥὐΟΥ 56 
τὰ ἐμὰ σπλάγχνα Ἰα8 δεν Ἰπίοτρχείθά 
«σι 80: (οοπηΡ. ΥΘΥ. ΙΟ ὃν ἐγέννησα 
κ.τ.λ.), απά 1 15 80 τοπάσγοᾶ Ἰοτο ἴῃ 
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ον εγω εου/ οµμην προς εµαυτον κατέχειν, ινα υπερ 

΄ σ᾿» ΄ -- - / λ 

σου μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου" "χωρίς 

Όιο Ῥαβῖῦο. ΕῸΓΡ {815 56η86 οἵ σπλάγ- 
χνα ΟΟΠΙΡ. Ατγθοπιϊά. Οπείγ. 1. 44 οἱ 
παῖδες σπλάγχνα λέγονται, ἰδ. ν. 57 
τὰ δὲ σπλάγχνα [ἐσήμαινε] τὸν παῖδα, 
οὕτω γὰρ καὶ τὸν παῖδα καλεῖν ἔθος ἐστί. 
101 5 πιραπῖησ 16 15 αδοᾶ ποὺ 1655 
οὗ ιο {αἴμεν Παπ οἵ {πὸ πιοί]ῃοετ; 
ο.σ. ΕΙΙ]ο ο «Γοδεβἠι. 5 (1. Ῥ. 45) θηρ- 
σὶν εὐωχία καὶ θοίνη γέγονας γευσαμέ- 
νοις...τῶν ἐμῶν σπλάγχνων, ΒΆ51]. ΟΡ. 
ΠΠ. Ῥ. 501 ὁ μὲν προτείνεται τὰ σπλάγ- 
χνα τιμὴν τῶν τροφῶν. Τ19 Πμαίη οἳς- 
οθγα Ο6ΟΙΥΒ 501] πιογο {δααεπ{Ιγ ἴπ 
Όῖβ ΒΘη86, α5 6ο Ῥαββαρ 8. αποίθα ἴῃ 
ὙΥ οὐβύθίη ἃπὰ Βαΐοεν βου. ΕῸΥ {Π15 
Ἰαῦέοι Ππίετρτείαθίοη ὑΠ616 18 πηι ἢ {ο 
ϱο βαἷά, Ῥαΐ 16 αἀάς πολίτης {ο {πο 
ΡτονΙοιΒ ὃν ἐγέννησα κ.τ.λ., απά (πα 
18 ἃ ΠΙΟΥΘ βοτίοιβ ορ]οσθίοπ) 16 18 
ΨΠοΙΙΥ απδαρρογτίοά Ὦϱγ δύ Ῥαπ]” 
πβδασο «οἱδεπ]ςετο, Πίο εοπποοῖς 
σπλάγχνα ΜΙ α ἀἰποτοπυ οἰαδβ ος 
1.688: 5οθ.5. ντ. 7, 20. 

13. ἐβουλόμην] “7 1σας ο α πιπᾶ’, 
ἀἰξαπσαϊδ]μεά {ΓΟΠΙ ἠθέλησα, ὙΝηῖς]ι 
{οΙ1οἵ’Β, ἴῃ πο τεερεοί5; (1) ία 
βούλεσθαι Ιηπγο]γθἙ {πο Ιάεα οἵ ΄ρα- 
Ρ056, ἀαλρεταίίοη, ἀθβίτο, παπά”, θέ- 
λειν ἀεποίες βΙπΙρΙΥ ὁπ]”; ΠΒρὶοῦεῦ. 1. 
12. 13 βουλόμαι γράφειν, ὡς θέλω, τὸ 
Δίωνος ὄνομα; οὔ" ἀλλὰ διδάσκοµαι θέ- 
λειν ὡς δεῖ γράφεσθαι, 111. 24. 54 τοῦ- 
τον θέλε ὁρᾷν, καὶ ὃν βούλει ὄψει. (2) 
Πο οἶαπσο οἵ {6πβθς 18. εἰσπ]ῃσαπῦ. 
Το Ἱπιρεγ{εοῦ Ἱπρ]]6ς ἃ ὑοηία[ίνο, ἵπ- 
ειοαίθ ῬγοςσθδΒ; 8116 1ο αογὶςῦ ἆθ- 
ΒΟΙΌ65 ἃ ἀθβηϊίο απ εοπιρ]είο δοῦ. 
ΤῊΘ γη] εερρεᾶ ἴῃ απά ραῦ 4η επᾶ 
{ο ο ἱποϊπαύϊοηβ οἵ ὉΠ6 πιῖπᾶ. Τη- 
ἀεες {1ιθ Ἱπιρετίοοῦ οὗ 0115 απά ϱΙπλῖ]αγ 
ΥΟΥΤΒ αγθ ποῦ Ιπ/γοαισςΠ{Ιγ α5οά π]ογο 
Όλο τῖβ ἵς βίορρϑα αὖ ἴἶιο ουΐβοὺ ὉΥ 
ΒΟΠ16 απἰαοεἀεπὺ οοπβιἀργαδίοη ΥΙΟ] 
ΤΟΠάΘΙΑ 16 1ΠΙροβ8ῖΡΙ6, απᾶ Ίιαβ Ῥγας- 
{σα]] 16 15 ποῦ επθεγίαϊποά αὖ ἃ]] : 6.5. 
Ατὶςῦ, απ. 866 ἐβουλόμην μὲν οὐκ 
ἐρίζειν ἐνθάδε, ΑΠΙΙΡΙ. ἄο Πογοα. εαρᾶ. 
1 (Ρ. 129) ἐβουλόμην μὲν...νῦν δὲ κ.τ.λ. ; 
Ίβασις ο 4γδί. ιαςγ, τ. (Ρ. 79) ἐβουλό- 

µην μὲν...νῦν δὲ οὐκ ἐξ ἴσου κ.τ.λ., 
4βοΠ. ο. (165. 2 (Ρ. 53) ἐβουλόμην 
μὲν οὖν, ὦ ᾿Αθηναῖοι...ἐπειδὴ δὲ πάντα 
κ.τ.λ., Πμποῖαηπ «δα. 1 ἐβουλόμην μὲν 
οὖν τὴν ἰατρικὴν κ.τ.λ....νυνὶ δὲ κ.τ.λ.; 
566 ΚΌΠΟΥ ὃ 392 ὃ (Π. Ρ. 177). 8ο 
Α.ί8 ΧΧΥ. 22 ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι, ποῦ 41 βμοιπ]ᾷ 
σης] (ἃ5 ΠΟΥ 8 ΧΙ]. Ρ. 353) θυῦ “1 
οοι]ά Πᾶν π]δ]ιθς”, 1.6. «ΙΓ 10 Πα ποῦ 
Ῥθυη {οο πιο {ο 851.  ΒΙΠΙΙΙΑΥΙΥ 
ἤθελον (α]. ἵν. 2Ο, ηὐχόμην Βοπι. 1ς. 3. 
5609 {ουϊφίοπι οὗ ο [πιρίίδι Υοιο 
Τεδίαπιοπί Ῥ. 96. 35ο Ἠετο ἃ ποῦ ἵπι- 
Ῥτοβαβ]θ πιθαπῖης ποι]ά Ῥο ποὺ “1 
πας ἀοβίτοιβ’, θαῦ “1 οοι]ά Ἠαγο ἆθ- 
βΙγες’. 

κατέχειν] “ἰ0 ἄείαϊπ᾽ οι “γοΐαϊη, 
οΡβοβεά {ο {πὸ {ο]οπ]πσ ἀπέχῃς, ὙΘΥ. 
ος 
ὑπὲρ σοῦ κ.τ.λ.] Οοπιρ. Ῥ]. 1. 3ο 

ἵνα “ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς 
πρὸς μὲ λειτουργίας, 1 ΟΟΥ. ΧΥ]. 17 τὸ 
ὑμέτερον ὑστέρημα αὐτοὶ ἀνεπλήρωσαν. 

8366 {1ο ποίθ οἨ Οοἱ. 1.7. ὙΠ ἃ ἆθ- 
Ἠσαίο ἰδοῦ ὑπὸ ΑΡοβίιο αβ5απιες {ναί 
Ρμεπποπ που] Ἰπαγο ν]δ]οά {ο Ῥρεγ- 
{0ΥἨ1 ἴλθβο ΓΓΙεπάΙγ ο/]σθΒ ἴῃ ῬεΓβοἩ, 
Ἡ 16 μα σε ροββίρ]ο, 

ἐν τοῖς δεσμοῖς) Απ Ιπᾷϊτοοῦ αρροα] 
ο 5 οοιηραβείοη: 866 ΥΥ. 1, 9, ΙΟ. 
Τη ἐ]6 {πβίαποθ Ἠοπγενθυ (88 ἵπ Υογ. 9) 
ἴλο αΏρεα] 4β8ΙΠΙΘΒ ἃ. {οπο οἵ απ{]1οΓ- 
16γ, ὮΥ τοίογοπςοθ ἴο ὑπ οσοσαδίοπ οὗ 18 
Ῥοπάδ. ΕῸΓ {16 σεη](γθ τοῦ εὐαγγε- 
λίου, ἀοβοτίρίης {μ6 ογἱσίπ, οοπιρ. Οοἱ. 
1. 23 τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου. ΤΠοΥ 
ΨΙΕΥΟ ποῦ βλασΚΙ65 πο] 561 Ἰαὰ 
τὶνείοᾶ, Ῥαῦ ἃ οπλαίῃ πι γ]ο] 
Οµι]βὺ μα ἱπνοϑίθα Ἠϊπι, Της ΠῸΥ 
ΘΙ 45 ἃ Ῥαάσο οἵ οῇϊςθ ΟΥ ἃ ἀθοοΓΔ- 
ύἱοπ οὗ Ἠοποιγ. [ἢ {15 τοφροοῦ, 48 ἴῃ 
Ο(Ί16ΥΒ, ιο Ἰαπσιασο οἵ δύ Ῥαα] 18 
εσῃοσά Ίπ {πο ερὶᾳί]ος οὗ 50 Ισπαζίις. 
Ἠετο ἴοο επίχεαίγ απά τίαπιρ]ι αἰ ύθυ- 
παΐζθ; {πο βαϊἰπί Ῥοπάβ ατο αὖ οποθ 
α στοιπᾶ {ος αρρεα] απᾶά ἃ {παεπιο ος 
ἐπαπ]κασίνίησ: 7 γαῖ. 12 παρακαλεῖ 
ὑμᾶς τὰ δεσμά μου, λα. 7 μάρτυς 

2-5. 
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Α -- ΄σ ’ Σο 5 / ” « Α ς 

δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς 
λ / Δ 3 / ωὶ Δ Δ Ἀ / 

κατὰ ἀνάγκην το ἀγαθὸν σου ἢ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον" 
[ 

το ’ Ἁ ὃ Δ - 3 / θ Δ ε/ «/ 3. χῷ 

ταχα γαρ ια τουτο εχωρισ ή προς ωραν» ινα αιωγνιον 
5 λ 3 / τό ΟΝ ΡΥ ἃ ε 

αυτον απεχ» Οὐκέτι ὡς 

δέ μοι ἐν ᾧ δέδεμαι, ιο». 11 ἐν ᾧ (1.6. 
Χριστῷ Ἰησοῦ) τὰ δεσμὰ περιφέρω, 
τοὺς πνευματικοὺς μαργαρίτας, Φ/Γ. 
10 ἀντίψυχον ὑμῶν τὸ πνεῦμά μου καὶ 
τὰ δεσμά μου, ἤ7αφη. 1 ἐν οἷς περιφέρω 
δεσμοῖς ἄδω τὰς ἐκκλησίας ; 366 850 
2/68. 1, 3, 21, Μαφπ. 12, Τγαἰζ. τι 5, 
1Ο, 1. 4 11, οῖψο. 2, Γέοπο. 1, 4, 
5, Ρα. 5. 

14. χωρὶς κ.τ.λ.] “ ολοι {19 αρ- 
»γγονυαί, οοπιδοπέ)» ῬΟΪΥΌ. 11. 21. 1, 3, 
χωρὶς τῆς σφετέρας γνώμης, χωρὶς τῆς 
αὐτοῦ γνώμης: ΒΙΠΙ]ΥΙΥ ἄνευ [τῆς] 
γνώμης, 6.5. ΤοΙΥΡ. χχί. δ. 7, ἴρη. 
2οἴφο. 4. 

ὡς κατὰ ἀνάγκην] δῦ Ῥαπὶ ἀοαδ ποῦ 
ΕΥ κατὰ ἀνάγκην Ὀὰὺ ὡς κατὰ ἀνάγκην. 
Ἠο 11} ποῦ βαρρο5θ ὑμαῦ Τὸ πουἹὰ 
ΓΟΔΠΥ͂ Ὀ6 ὮΥ οοπϑίγαϊηὐ ; Ὀαὺ 16 ηχαδέ 
ποῦ θύθῃ Ίγοα {ο αββεαγαπισθ (ὡς) οἵ 
Ῥοῖησ 50; ϱΟΠΙΡ. 2 Οο0Γ. ΧΙ. 17 ὡς ἐν 
ἀφροσύνῃ. Ῥεε Ρ]Π. 1}. ἷχ. 21 ΄Ύοτθον 
ηθ γἰάραν ΠΟΠ ΤοσαΓθ 864 οορογθ᾽; 
νους, α5 στα, πο Πίου 18. αθ[ῖησ 
118 οογταβροπᾶεπῦ {ο {ογσῖνθ ἃ ἆοπιθβ- 
εο πο πὰ8 οβαοπάςᾶ, 

τὸ ἀγαθόν σου] ΄ἐλο Ὀεποβί ατῖδίησ 
γοην {ᾖαςθ”, Ἱ. 6. “ἴη6 σοοᾶᾷ πῖο] 1 
Αποπ]ά σοῦ {γοπι ο οοπ]ηισά Ῥτο- 
Β0Π6Θ οὗ Οποβῖπιαβ, απά τ ΠΟ νοι]ά 
Ῥο ονΊπς {ο {π6θ᾽., 

κατὰ ἑκούσιον) ἃ ῖπ Ναπι. αγ. 3. ΤῊΘ 
ΓΟΥΠΙ καθ᾽ ἐκουσίαν ἰβ ΡΕΓΠΑΡΒ ΠΟΥ 
οἸαδείσα]: Το. ΥΠ. 27 καθ ἐκουσίαν 
ἢ πάνυ γε ἀνάγκῃ. Τ]ηο ποτᾶ απάςι- 
βύοοα ἴῃ ἴ]ιο 0Π6 63596 αΏΡΘΕΑΥΒ {ο Ὦο 
τρόπον (Ῥοτρ]στ. ἄᾳ «5. Ἱ. ο καθ 
ἑκούσιον τρόπον, ΟΟΠΙΡ. Βατ. 7766. 751 
ἑκουσίῳ τρόπῳ); Ιπ ἴμπο οὔ]εχ, γνώμην 
(80 ἑκουσίᾳ, ἐξ ἐκουσίας, εἴο.): 6ΟΠΙΡ. 
Ἰορος]ς ΡΥΊΥΠ. ϱ. 4. 

15. τάχα γὰρ κ.τ.λ.] Τ1ο γὰρ οχ- 
Ρ]αΐπς απ΄ αἀάίοπα] ππούίνο πῃ] ἢ 
ρι]ἀθᾶ ὑπ6 Αγροβί]ο” ἀθοίδίοι: “1 ἀῑά 
τοὺ ἆατο {ο ἀοίαϊπ Ἠϊπι, Ἠοίοτετ 

ο 3 ς Ἁ ΄ 

δοῦλον, ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, 

ΠΟ} 1 ἀερίγος 16. 1 τοῦ Ἠαγο ἆο- 
[ραὐθα {Π6 Ῥαχροβο {ου πε ο ἴῃ 
ΗΙ5 σοοᾶ Ρτονίάσποθ αἱ]ογγεά Ἠϊπι {ο 
Ίθατο ὑπ66᾽. 

ἐχωρίσθη] ΄ Ἠδ ἆοε» ποῦ βαγ’, πτ]έθς 
ΟΠ βοβύομ, "27 ἐν οαιιδθ ᾖιο Πες, 
Ῥαῦ Σο} ἐ]ῖδ σαιδθ ᾖθ τοσα» ραγεᾶ : 
{0Υ Ὦο ποι]ά αρροαδο ΡΗΙΙεπιοη ὮΥ ἃ 
ΏΙΟΥΟ ΘΕῸΡΠ ΘΗ βυϊο Ῥηχαξδθ. Απά ασαϊη 
Ἡο ἆοθβ ποὺ 8α7 6 ραγίοα ᾖἱπιδείῇ, 
Ριαΐ Λο εσας ραγίεᾶ: βίποθ ὑπ ἀεδίσῃ 
π38 ποῦ ΟπΠοΒΙΠΙΠΒ) ΟΠ {ο ἀερατέ {οΥ 
ὑπ] ος ὑπαῦ τοδοη: Ἰαδῦ α5 «ᾖο5δορ] 
4150, ἜΘ οχοιθίηπσ 5 Ὀγείπτεη, 
Β4Υ5 (θη. χ]ν. 5) αοα αἰᾷ δεπιᾶ 36 
{ο γ., 

πρὸς ὥραν] “707 απι ιο, “70. ἃ 
δλογέ 8θα807)" : 2 ΟΟΥ. Υἱϊ. δ, αἱ. 11. 5. 
“Τῦ πγας οπ]γ ἃ Ὀγίαξ πιομηθηῦὺ «ἴον 41}", 
ὑπο ΑΡροβίο πσου]ὰ 880, ΄ οοπιραγοᾶ 
σὴ ἢ ο πιασπ]ζιᾶάθο οἵ νο ποτίς 
πτοαρ]ῦ ἴῃ 10. Ἠο ἀερατίοά ἃ Τ6ΡΤΟ- 
Ῥαΐδ; Ἰιο τούατΏς ἃ βαγοᾷ πἹαἨΠ, ο 
ἀαρατίες {ογ ἃ {ου ΠΙΟΠ{Ι8; ΒΘ τοῦπγης 
{ο ο πι γοι {ου αἲ πιο απ {οΥ 
εἰογπ]ϐγ’. ΤΠϊ8 Β6η56 οἵ αἰώνιον Ππητιδὺ 
ποὺ Ῥο ΔΙ ΓΑΥΙΥ Ἠθοᾶ, Βίπσο Ίο 
1ος, ΟποεβίπιΙς Ἰαά ορίαϊποά οἴεγπα] 
186, απά εἴοτπα] Π{ο Ἱπγνο]νας οἴετπα] 
Ιπίογομαπσο οἵ ΠΙοπάςΠΙρ. Ηῖ5δ βοῖ- 
ν]σες {ο Π15 ο]ά πιαδίθγ ΓΘ πο Ίοησ6υ 
Ῥαττεά ὮΥ ιο σαΐες οἵ ἀθαίῃ. 

ἀπέχῃης] [ἴῃ {118 οοηπεχίοη ἀπέχειν 
πΙαΥ Όσα οἰ μου οἳ (πο Β6η565 : (1) /ἐο 
Λαορ ϑαεῖ;, {ο ιαθο ἐγ. ει): ΟΥ (2) 
ἑίο Λασα {ο {λα ζεῖ, ἐο αυτό αο)ιοἰζγ”. 
5 ἴῃ ΕΙ]. ἰν. 15 ἀπέχω πάντα (866. {ο 

ποίθ). [πὶ οὗν πγογάς ὑΠ 6 Ῥγοπιποηί, 
1άοα ἴῃ {Π6 πγογᾶ ΠαΥ Ὀο αἰίποι  γεϑέϊ- 
ἔιίοπ, ΟΥ οοπιρίείεἸιθ8. ΤῊΘ ΓΟΥΠΙΟΥ 
18 ἴμο Ποτο ῥγοβαβΙθ ΒΕΠ5Θ Ἠθγο, 38 
βισσεείοἆ Ὦγ κατέχειν ἴῃ Υ6Ι86 13 ἃπα 
ὮΥ ἐχωρίσθη ἵπ {1118 γετεο. 

16. ὡς δοῦλον] δὺ Ῥατα] ἆοθβ πο 

ΒΔΥ δοῦλον Ὀαὺ ὡς δοῦλον. 1ὲ ναξ ἃ 
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ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον 
Δ Δ 3 Ἁ Δ ᾽ / 

σοι και ἐν σαρκι και ἐν Κυρίω. 
η ἘΣ / 

ει οὖν µε ἔχεις κοι- 
͵7ὔ ΄ι ᾽ Ὰ ε 3 7 τὸ Ε] ’ ιν 7 Λ 

νωνόν, προσλαβοῦ αὐτον ὡς ἐμέ" "δ εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε 
δε να | α 3 Ἧ 5 / 
ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοι ἐλλογα. 

πιαδίογ οἵ Ἰπάϊβετεποο π]εί]μετ Ίιο 
π/θτθ οι αΤᾷΙΥ δοῦλος ΟΥ̓ οππατᾶ]σ 
ἐλεύθερος, 5ἴπος ΡοίῦἩ ατα οπο ἴῃ ΟἨγῖδί 
(6ο]. 11. 11). Βαῦ ὕοισ] [6 πι]σ]ιό 
61 ταπιαίῃ α 5ἶατο, Ίο σου] πο ]οηςεγ 
Ῥ6 α8 ἃ 816. Α εἨαπσο δα Όεει 
πτουσ]ό ἴῃ Ἰήπα, Ἱπάερεπάσπ{]γ οὗ Ι18 
ῬΟΒΒΙΌΙΘ ππαπατηϊβείον: ἵπ ΟΗμτ]ςῦ Ίο 
Ἰαά Ὀεοσπιο ἃ ὨτοίΠπαγ, Τὸ Βῃουα Ὦο 
ποὐϊορα 4150 ἰ]ιαῦ {πο ποραΐῖτνο 16 ποῦ 
μηκέτι, Ὀὰὺ οὐκέτ. ΤΠθ πεσαθίοη 18 
ἔμαβδ π]ιοΙγ Ἱπάερεπᾶεπῦ οἵ ἵνα...ἀπέ- 
χης. 10 ἀεβογῖρθβ ποῦ {ο ῬοβεῖρΙθ 
γῖεν οἵ ΡΗΙΙ6ΙΠΟΠ, Ὀαό {πο αοἴπα] »ἰαΐθ 
οὗ Οποεβῖπχας. ΤῊΘ πο ΠΟΤ ἃ 8, 5ἶαΥθ” 
15. απ ΔΌβο!αίθ {αοὔῦ, π]είπεν ΡΗΙΕΠΙΟΠ 
690565 {ο τεσοσπῖςο 16 οὗ ποῦ. 

ἀδελφὸν ἀγαπητόν] καὶ τῷ χρόνῳ κε- 
κέρδακας καὶ τῇ ποιότητι, πτιίες ΟΗ1Υ- 
ΒΟΒίΟΠ1, αροδἰτορἡΙσῖης ΡΙΙΙΘΠΙΟΠ. 
πόσῳ δὲ μᾶλλον κτ.λ.] Ηανίης Πτα 

εαῖά “πιοδί οἳ 411 {ο πιο, Ἡθ σοθ8 ἃ 
βύερ ΓατύᾖαΥ, ΄ πιογθ (Παπ ποῦ οἵ }} 
{ο ἐιθρ”. 

καὶ ἐν σαρκὶ κ.τ.λ.] “Τὴ ῬοῦἩ ΒΡΗΘΙῸ5 
α]ί]κα, ἴπ {Π6 αΠαϊτ5 οἵ {Π18 σου απᾶ 
ἴπ πὸ αβαῑγς οἵ ιο Ἡϊσ]ιοτ 116. Ίπ 
{ο {ΟΓΠΙΕΥ, 45 Μεγεχ ῬοϊηίεςΙγ 5805, 
Ῥμί]επιοη πὰ {1ο ὈγοῦΠαγ {0Υ ἃ βατο; 
ἴπ {ιο Ἰαίδοτ ο Ἰαᾶ {πο εἶατο {ου ἃ 
ὈτοίἨεγ: οοπαρ. Ίσῃ. 7 γαϊί. 12 κατὰ 
πάντα µε ἀνέπαυσαν σαρκί τε καὶ πνεύ- 
ματι. 

17. ἔχεις κοινωνόν] “ἐλοιῖν }ιοᾷεεί 
η16 ἰο ὃ6 α εοπιγαᾶθ, απι τπίϊηχναίθ 
/πίσπᾶ. Έου {Π18 15ο οἵ ἔχειν «ΟΠΙΡ. 
1π|Κὸ χῖν. τὸ ἔχε µε παρητηµένον, Ε 1]. 
Ἡ. 29 τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε. 
ΤἨ056 816 κοινωνοί, πο Ἠαγο ϱΟΠΊΊΠΟΠ 
ΙΠ{ϱΥΘΡΒῦΒ, ΟΟΠΙΠΙΟΠ {6611Π58, ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
πποτ]ς, 

18---22. “Βαΐῦ {ἴ ο Ίαβ ἆοπο {]ιοο 
ΔΏΥ ΙΠ]άσγ, ΟΥ̓ 1 ο βίαπάβ ἵπ ὑῃγ ἀεῦτ, 
βοὺ 10 ἄστη {ο ΠΥ αοσοιπό, Ἠετο 15 ΠΙΥ 
βἰσπδίυγο--- αιι[---ἵπ ΤΥ ΟΠΠ Παπα- 

Ὁ ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα 

ΥΥΙηρ. Αεοορί {Π|5 α5 ΠΙΥ Ῥοπά. 1 
11] τεραγ ερ. Έοτ 1 51} ποὺ ἵη- 
βἰδύ,α5 1 πησ]ιό, ὑπαῦ ὑποὰ «τῷ Ἱπάερίοᾶ 
ἴο Π1Θ ΤῸ Π10}} ΤΟΥ πα ἐς; ὑπαῦ 
Όλοι οπγοδί {ο ππο {μπα οὐτῃ 561, Υ68, 
ἆθαχ Ῥγοί]ογ, 1εῦ πιο γαοθῖνο {ΓοΠΙ ΤΙΥ 
ΒΟΠ ἴῃ ῃ6 0410} 5.0) ἃ τείπη 8 8, 
[αῦμον ΊἨαβ ἃ τὶσ]ιῦ {ο οχροσθ. ΟἼἾθοὺ 
απᾶά τα[γθδ] ΠΙΥ βρ]τΙϐ5 ἵπ Ον. 1 
πατο Πα] οοπβάεποῬ ἵπ ΤΠ οοπιρ]]- 
3ης86, α5 1 πτ](ο 0118; {ου 1 Κπον ὑπαῦ 
ἴποα π]ό ἆο ετεῃ πιογο Παπ 1 851. 
Αὐ Πο 84Π1θΘ {1πιθ 35ο Ῥγερατο {ο 
ΥθοεῖΤθ Τῃθ ΟἨ α υἰδί6; [Ὁ 1 ορο ὑπαῦ 
{Ἡτοιςδ] τοις ΡΥΑΥΕΥΒ 1 58}8}} Ὀ6 δεύ 
{9 ἃπα οΊγεῃ {ο 7ο οπ06 ΠΙΟΓΘ.’ 

18. εἰ δέ τι) πο ο.δο 15 εἰαίθᾶ 
Ἠγτού]μοίΙσα]Ιγ Ὀαὺ {Π0 ποτᾶς ἀοταρί- 
1655 ἀοξογῖρο {πο αοίπαὶ οὔεποο οἵ 
ΟπΠΘΒΙΠΙΠΒ, Ἠο μα ἆοπο Ἠῖ5 πιαβίαυ 
Βοπιο ΙΠ]ΙΙΥγ, ῬτοβαβΙγ πα τορροᾶ 
Ἠϊπα; απά Ἡθ Ἰαά θα {ο ε5οᾶρο ΡιΠ- 
Ιβηπιεηί, 6ο {86 Ιπίγοάπο[ίοη. 
ἢ ὀφείλει] ἀαβπϊπς {πο οβεπορ γε] 

Ἠαβ Ῥ6εη ἱπαϊοαϊθα ἴῃ ἠδίκησεν. Βαΐ 
5011 ιο Αγροβί]θ το[γαῖης {οπι αβίης 
ἴλπο Ῥ]αΐηπ γγοτά ἔκλεψεν. Ηθ ποι]ά 
βρατο ἴλο Ῥοπίθεπί βἼατθ, απά αγοῖἁ 
γα άπο ἴ]ιο Ἱπ]ατοά ΠΙαΒίΟΓ. 

ἐλλόγα] “ γοοβο, 1 πι), “ 86 ἐΐ ἄοιογι”. 
Της {οτι πηαδί Ὦο αἀορίας Ιπείεας οὗ 
ἐλλόγει σι] οἢ βἴαπάβ ἴῃ {ο τοσαϊγεά 
ἰοχύ, 88 ἴ]ο ρτοαῦ Ῥγοροπάθταπορ οὗ 
Δα ΠοΥ Υ ΕΠοΊΥΒ. Όπ ιο οἴπεν Παπά 
πγθ ἨαΤο ἐλλογεῖται Βοπῃ. ν. 13 (1ου σ]ι 
τ ἃ γ.]. ἐλλογᾶται), ἐλλογουμένων 
Ῥοοεκὴ « Γ. πο. 1732 Α, απᾶ ἐνλογεῖ- 
σθαι Εαϊοΐ. 1 ἰοοῦ. τὰ 60ΟΥ}. ΓΠΕΟΓ. 1, αἕ. 
ΤΠ. Ρ.836. Βαὺ {Π9 ποτά 18 80 ΤΑΤΟ 
ἴῃ ΔΠΥ͂ {0ΥΠ1, ὑμαῦ 686 οΕΟΙΙΤΟΠΟΘΒ Οὗ 
ἐλλογεῖν αΏοτά πο στουπα [ου οχο]πά- 
ἵησ ἐλλογᾶν 38 Ἱπροδδίρ]ο. πο πο 
{ΟΥΠΙ8 πησ]ιξ 6 επιρ]ογεά 5149 ὈΥ 5149, 
7α8ῦ αἱ πο ἢπᾶ ἐλεᾶν ἃπὰ ἐλεεῖν, ξυρᾶν 
απά ξυρεῖν, ἐρωτᾶν ἃ πα ἐρωτεῖν (Δίας, 
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τή ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω' ἵνα μὴ λέγω σον ὅτι καὶ 

σεαυτόν μοι προσοφείλεις. " “ναί, ἀδελφέ, ἐ ἐγώ σου ὀναί- 

μην ἐν Κυρίῳ" ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Ἀριστώ. 

Χγ. 23), απᾶ {ο Ἰ]κα; 566 Βευ μη πη 
41. σγαπιπι. ὃ 112 (Π. Ρ. 53). Τ1θ 
πγογά λογᾶν, 48 αϑοα Ὦγ Πποίῖαῃ {Γοπἱρή. 
15 (πἨετθ 16 15 ἃ ἀεξιάςγαῦίτο ΄ἴο Ὦοα 
6πσ6γ {ο ϱρθαΚ’, Ίο φονᾶν, θανατᾶν, 
Φαρμακᾶν», εἲς,), Ἠα5δ ποὐΠηῖης {ο ἆο τ] 
Όλο 1186 οὗ ἐλλογᾶν Ἰ9γθ. 

19. ἐγὼ Παῦλος] Τ]ο Ἱπίτοᾶπς- 
{οπ οὗ 118 ο ΠΙΟ 61Υ65 16 ὑπΠ6 οἨα- 
χοίρου οὗ ἃ {ογπια] απ Ῥϊπαίηπς εἶσηα- 
ἔατος οΟΠΙΡ. 1 00Υ. χνἰ.21, Οὐ]. ἱν. 18, 
2 Τ]ι688. ΠΠ. 17. Α αἰσπαίατθ {ο ἃ 
ἀἆοαά ἴῃ αποϊοπί ΟἿ᾽ πιεάίαρτα] {πιθβ 
πγοπ]ά οοπαπΙοΠΙγ {α]κθ {15 ΓΟΥΠΗ, ἐγὼ ὁ 
δεῖνα,--- 1 850 απιά 5ο”; ποτε πεβμοι]ἆ 
Ομ ἴ]ιο τη} ΚΒ οὗ {πὸ ἢγϑῦ Ώ6υδοῃ. 

ἔγραψα] Απ΄ θρίβύοϊαυυ οἱ ἆοοι- 
ΏΙΘΠ{ΩΥΥ αοχτῖδί, 45 1 ΥοΓ. 21; 80 {0ο 
ἀνέπεμψα Ὑεγ. 11. Ὠθθ {π6 ποίθ 0Π 
ἔγραψα (αι. τι. 11. Το αοτὶδὺ 15 ἴ]θ 
ἴ6πδο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ πι8θ0α ἴῃ βἰσπαίαταβ; 
6.8. ὑπέγραψα ἤο ἴλπθ οοποῖ]ίαχ ἆἀο- 
66. 

ΤῊ15 Ἱποϊάεπία] πιοπ/{1οη οὗ Πἱ5 απίο- 
ΡταρΗ, οοσουπτίησ π]ηοτο Ιδ ἆοσ, 
ΒΗΟΥΒ ὑπαΐ 6 στοίθ {ιο ποΙο Ιείέεν 
τὶ Ἠΐβ οσΏ Παπά. Τίς Ῥτοσεάατθ 
18 ααϊΐθ εχοερίἶοπα1, ]αξεύ 5 {Πο Ῥια- 
Ῥοτῦ οἳ ιο Ιείίεν 15 οχοερθϊοπα]. Τα 
αἱ] οί]θυγ 93868 ἢΘ αΡΡεατς {ο Ἠαγο 
επηρ]ογθᾶ απ απιαπαθηΒῖΒ, οΠΙγ αἀάίπςσ 
ἃ ἴον πγοτᾶς ἴῃ Πἱ5 οπη Παπά [1 ΠΡ’ 
αὖ {Π6 ΟΪο5Θ: 860 {ο ποθ οῃ (α. ζ.ο, 

ἵνα μὴ λέγω] “ιοί {ο βαψ᾽, 35 2 ΟΟΥ. 
ΙΧ. 4. ῶμενε 15 ἃ 5αρργθβ8εά ὑποαυρῦ, 
ἑύποισ] ᾿πα θϑα γοι «απποῦ [ἶΤ]Υ εἰαῖπι 
τθβραγπιαΠ{’, ' ὑλουδἩ Ιπάσεά γοι οπθ 
110 (ὀφείλεις) ἃ5 πιο] 8 0118), 9 ΥΠΙΟΗ 
{10 ἵνα μὴ κ.τ.λ. 15 ἀερεπάςσπί. Ἠεπορ 
προσοφείλεις ΄οισεδί δορί 685᾽; ἴον {118 
15 ὑπ 6ΟΠΙΠΙΟΠ ππθαπῖηςσ οἵ ο ποχὰ. 

σεαυτόν] δῦ Ῥαα] ας Ἠἱ8 αργί(ι- 
αἱ {αΐλου, στο Ἠαά Ῥεσούίεῃ Ἠΐπι ἴῃ 
ὑπὸ {αἱΗ, απᾶά {ο Νο (ογοίοτο Ίο 
οποἆ Μ8 Ὀείηπσ; οοπρ. Γ]αΐο 7,6ᾳ. ἵν. 
Ρ. 717 Β ὡς θέμις ὀφείλοντα ἀποτίνειν 

τὰ πρῶτά τε καὶ μέγιστα ὀφειλήματα... 
νομίζειν δὲ, ἃ κέκτηται καὶ ἔχει, πάντα 
εἶναι τῶν γεννησάντων... ἀρχόμενον 
ἀπὸ τῆς οὐσίας, δεύτερα τὰ τοῦ σώματος, 
τρίτα τὰ τῆς ψυχῆς, ἀποτίνοντα δα- 
νείσµατα κ.τ.λ. 

2ο. ναί] Ἱπίτοᾶπιοῖης απ αΠοςξίοπαξθ 
αρροα α5 ἴῃ ΡΠΙ]. ἵν. 3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ 
σε. 

ἀδελφέ] Τῷ 15 ἐπ επἰγοαίγ οἵδ Ὀχο- 
ἴποχ {ο ἃ Ὀτοίμεγ ὁπ. Ὀο]ια]ξ οἳ α Ὀγο- 
{ποῦ (τοχ. 16). Έοχ ιο ραἰλμοίίο αρ- 
Ῥεα] Ἱπγο]τεά ἴῃ ιο ποσὰ 566 ἴ]ο 
πούθϑ οἩ (α]. 111. 15, Υἱ. 1, 18; απὰ 
6ΟΠΙΡ. Τε. 7. 

ἐγώ] “1 8οοπι {ο ὍΘ οπἰτοαξίπς {ο 
Οποδίπιας; θα 1 απι Ῥ]οαάἴηο ΓΟΥ /- 
δε» ἴλμο {αγοισ γη] ϱο ἆοπο {ο πιθ’; 
ΟΟΠΗΡ. ΥΕΥ. 17 προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 
Το επιρµα/(ῖο ἐγώ Ιάεπόϊβςας {1ο «8189 
οἵ Οποβίπια8 τυ δ Ἠ]8 ου. 

σου ὀναίμην] “αν 1 ᾖαυο δαἑῖδ- 
/Γιοζονι, για οοπι/ογέ {πι {ᾖερ’, 1.6. ΠΙΝΥ 
1 τεσοῖνο 50} ἃ γούασῃ {οπι {Π60, α8 
ἃ [μον Ίαςδ ἃ τὶσΏῦ {ο οκροοῦ ΕΟΙ1 
Ἠ]5 ομ]]ά. Ἴπο οοΙπΙοπ ἀ86 οὗ {Π6 
πγογά ὀναίμην ποι] βισσοβῦ {πο 
Ὀιοισ]ᾗύ οἵ βΠαΙ ο[ῆσες; 6.5. Ατὶδῦ. 
Ίι65Ίι. 469 οὕτως ὀναίμην τῶν τέκ- 
νων, ποῖαηῃ /)ΙΙοΡ8. 27 πρὸς τὴν 
ὄψι τῶν υἱέων, οὕτως ὀναίμην, ἔφη, 
τούτων», ὮΑ-]σπαῦ. 16/0 6 ὀναίμην σου, 
παιδίον ποθεινόν, Ὦ}ΠΘΒ. ΕἸ}. 44 οὕτω 
τῆς ἱερᾶς φιλοσοφίας ὀναίμην καὶ προσ- 
έτι τῶν παιδίων τῶν ἐμαυτοῦ, ΙΙ 
οίπευ Ῥαββᾶροβ αποἰεᾷ ἴῃ Ἰοἰκίθίη. 
Βο ὕοο ΤΟΥ ὄνασθαι, ὄνησις, ΟΟΠΙΡΔΥΘ 
Ἐπὰν. Φε. 1025 8. πρὶν σφῷν ὄνα- 
σθαι... ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξε- 
θρεψάμην, Αἰς. 333 ἅλις δὲ παίδω ν᾽ 
τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι θεοῖς γενέσθαι, 
Ῥ]Η]επῃ. πο. 64 (1ν. Ῥ. 55 Μεϊπεκα) 
ἔτεκές µε, μῆτερ, καὶ γένοιτό σοι τέκ- 
νων ὄνησις, ὥσπερ καὶ δίκαιόν ἐστί 
σοι, ροϊα8, Χχχ. 2 ὁ παιδεύων τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ᾽ αὐτῷ (ο 
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Δ -- ε ΄σ ᾽} / 2 ᾿ «/ 

"Πεποιθως τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψα σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ 
[4 

ε λ «' / / 
ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις. ἅμα δὲ 

ΑῚ ε / / 

καὶ ἑτοίμαζε μοι 
/ 3 " λ ε/ λ αν ΄σ ε ΄. 

ξενίαν: ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χα- 

ρισθήσομαι ὑμῖν. 

ΟΠΙΥ Ῥαββασο ἵπ {πο Τχχ ΥΊογο {]ιο 
ψογᾶ οοςΙΙΓΒ). ΤῊΘ ΡΓαΥΟΥ ὀναίμην σου, 
ὀναίμην ὑμῶν, θἵο., 06ΟΥ ΒεΥεγα] {1 Π168 
ἵῃπ ΙσπαΔις; ο]ψο.ι, 6, ῆαφτι. 2, 12, 
Ἔρλο8. 2. Τῦ ἰβ ποῦ απ]]κε]γ ὑπαὺ ὀναί- 
µην Ἠθγο Ίπγο]νθοῦ ἃ Τε[εγεπςϱθ Το {Π6 
ὨΔΠῚ6 Οποβῖπιαβ; 566 {1ο ποίθ ΟΠ Υ0ΓΥ. 
11. ΤΗ9 ἨΠεβρτεπ {οπάπαβ {οΥ Ρ]αγίηπς 
ΟΠ ἨΔΙΠΘΒ πιαΚος 56] απ ΔΙ] βίοι αἲ 
Ἰθαβῦ ροββ1ϱ]ο, 

ἐν Κυρίῳ] Α5 ο Ἰαᾶ Ῥεσοίθεην ΡΠΙ- 
Ίοπιοη ἐν Κυρίῳ (οοπηΡ. 1 007. 1γ. 15, 17), 
80 16 Ίγα8 ἐν Κυρίῳ ὑπαῦ ο Ἰοο]καά {ου 
{Π|6 ΓΘΟΟΙΏΡΘΠΒΘ οἱ βία] οΏ]ος», 

ἀνάπαυσον κ.τ.λ.] ὅδ ἴ]ιο ποῖο Υογ. 7. 
21. ἔγραψα] ΄ Γτογιίο); 899 ἴ]ο ποίθ 

ΟΠ Υ6Υ. 19. 
ὑπὲρ ἃ λέγω κ.τ.λ.] ἨΠαῦ τας ἴ]ο 

ἐποισ]ί αρπιοβύ ἴῃ ο Αροδί]ο”5 π]πά 
θη Ἠθ Ῥεηπεά {πθ86 πογά5δ Ῥὶιά 
Ἡο οοπίεπιρ]αίθ πο πιαπιπιββίοη οἳ 
Οποβίπιας{ 1150, {πο γϑβύγαϊηῦ νυ ἢ 
Ἡθ ΙΠΙΡΟΒΘΒ ΠΡΟ ΠΪΠ1561Ὁ 15. αἰσηῆ- 
οδηῦ, Ιπάεεά {ητοισ]μοιί {115 αρςί]ο 
{86 Ἰά6α, νου] 56απα {ο Ῥο Ργεβεπέ {ο 
Πἱ8 Οιοιςηίς, ὑποὰρὴ πο γγοτᾶ πεγογ 
Ῥᾶ5565 5 1105. ΤΠΙ8 τοβεγνο 15 επι]- 
ΠΟΥ εἰατασίετῖςέῖο οἵ {πο (οβρε]. 
Β]ανοιγ 18. πογεΥ ἀγαςί]γ αἰίασκεᾶ ἃ5 
β16Η, Ὀαῦ ῬτϊποῖρΙθβ ατα Ἱποι]οαίεά 
πηῖοὮ πηαςέ ῬτοτοῬ {αία] {ο 16. 

22. ἅμα δὲ κ.τ.λ. ευ ού Ῥατ] 
ἢυβὺ οοπθεπιρ]αίεά γἱβιυϊηρ ἨἩοπιο, Ἰ16 
Ἰαᾶ Ιπίεπᾶςᾶ, ἴον Ἱεανίησ {1θ πῃο- 
{τορο[1Β, {ο ραβς πγεευπατά Ιπίο Βραΐη; 
Ἠοπῃ. ΧΥ. 24, 28. Βαῦύ ὮΥ (5 πιο Ἰιο 
αΡΡεαΤΒ {ο Ἠαγο δἰ θυ θα Π15 Ρ]αΠ5, ραί- 
Ῥοβίπς Εδί {ο τογ]βῖθ ἄταεσο απ Αρία 
Μ]που. ΤΠ ἴῃ ῬΗ, Π. 24 ο Ἰοο]κβ 
[οενγατᾶ ο βοοῖπσ ἐλο ῬΠΠρρίαπβ 
ΒΒΟΥΟΪΥ; πΠ]]θ Ίογο Ίο οοπίεπιρ]αίαΒ ἃ 
σιβιῦ {ο ιο ΟΠατοΠθΒ οὗ {ο Ίμοιβ 
ΥΕ. 

Τ]ετο 15 ἃ σοπί]ο οοπιρα]βίοη ἴῃ {18 
ταθηὐίοη οὗ ἃ Ῥ6Γβοπα! γἱβιῦ 6ο 0919586». 
ΤῊΘ ΔΑροξβί]ο σου ὑππ8 Ῥο 8010 {ο 

566 {οΥ Ἠϊπιβο]{ ἐπαὺ Ῥμίϊεπποῃ Ἠαᾶ ποῦ 
ἀϊδαρροϊπίθα 5 εχροσία{Ίοης. Βἰπηῖ- 
]ατ]γ Βεταρίοη ἵπ ἘαΒ, 47. 16. νἱ. 12 
προσδοκᾶτέ µε ἐν τάχει. 

ξενίαν] ΄ αἰοάφίπφ”; οοπιρ. Οἶσπι, 
21οπι. ΧΠ. 2 προάξωσιν τὰς ξενίας έτοι- 
µάζοντες. 0 ἴ1θ Πμαδίη Ραγαγε )ιοςρί- 
ἔτιωπι Οἷο. αὐ 4. χὶν. 2, Ματί. Ε. 
Ιχ. 1. ΤΠ Ἰαΐζεγ Ῥαβρασο, “816 οὖ 
Ῥαγα Πορρίζ απ”, ΟΙΟΒΘΙΥ τοβοπιρ]ος δέ 
Ταπ1’5 Ἰαησπασο Ἠθγοθ. Τη {Π6 6ΧΡΥ6Β- 
ΒΙΟΏ Ῥοίογο 118 ξενία 18. Ῥτοβαβ]γ (ιο 
φίασα οἵ απἰεγίαϊηπιεπ6: θαῦ ἴῃ ς]ι 
ΡΙΙΓΑΒΘΒ ἃ8 καλεῖν ἐπὶ ξενίᾳ, παρακαλεῖν 
ἐπὶ ξενίαν, φροντίζειν ξενίας, πα [ῃ6 
1κ6, 10 ἀεποίθΒ ἐλμο οβ]σο οἵ Πορρί(α]- 
10γ. Πο Τατ ᾖοβριίιηι 4150 Ἱπ- 
εἰαάθβ Ῥοί]ι 86Π868. ΤῊΘ ξενία, ἃ5 ἃ 
]οάσίπς, τπαγ ἀεποίθ οἶδ]ιον απαγίογβ 
η Δ ἵπῃ ΟΥ ἃ ΤΌΟΠ ἴῃ ἃ ρτϊναίο Ποιο: 
βοο δλίϊίρρίαηϑ "Ὁ. 9. Εον {Π6 ]αΐΐου 
ΘΟΙΏΡ. Ε]αΐο πι. 20 παρὰ Κριτίαν 
πρὸς τὸν ξενῶνα, οὗ καὶ καταλύομεν, 
ἀφικόμεθα. Τη 08 ο.βο Π6 ΤΌΒΡΟΠΒΘ 
που]ά ἀοπβί]θβε Ὀ6 ἃ Ποβρ [8016 γθοςρ- 
ὑΐοθ ἵῃπ Ῥμι]οπιοπς Ἠοπιο; θαὺ ἐπ 
γϑαποϑῦ ἆοθβ ποῦ ὩΒΒΙΠΏΘ. 50 ΤΟΝ ἃ 
0115, 

χαρισθήσομαι] “1 ]αζ δ6 ϱγαπ{ο 
0 ψοι. Το ϱγαπῦ (χαρίζεσθαι) οἵ 
0Π6 Ρ6Ι5ΟΠ {0 αποΐΠας, Π]ΔΥ Ῥο {ου 
Ῥιγροβθ5 οἰίπον (1) οὗ ἀεβίγασίίοη, α8 
Αοὐβ ΧΧΥ. 11 οὐδείς µε δύναται αὐτοῖς 
χαρίσασθαι (οοπ1Ρ. Υοτ. 16), ΟΥ (2) οἵ 
Ῥγοδογγαίίοη, 48 Δ οὐβ 11]. 14 ἠτήσασθε 
ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, απᾶ 
Ἠςγθ, 

23---25. “Ἡραρ]ιταβ ΤΥ {6]]ούγ-6αΡ- 
νο ἴῃ ΟΠ τὺ «6818 εα]πίος τοι. ΑΑ 
4ο αἶδο Ματ], Ατίδίατοµαςβ, Ώσαηπας, 
απά μα], ΠΙΥ {ε]]οπγ-]αῦοιχαι5δ, ΤῊΘ 
6ταςθ οἵ οι Τιογᾶ «6815 Οµτῖςί Ὦο γη {]ι 
[Π66 απᾶ {ΠΥ Ποπβε]μο]ά, απά βαποῦΙγ 
ἴμο αρϊπΙ6 οἵ τοι 81]. 

23 84. ΒῸΥ ὕποβθ 5α]αίαβίοη5 560 
Όιο πούβϑ οῃ Οο1. ἵν. το 88. Ἡραρ]ιγαβ 
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ἈἈσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτος µου ἐν 
-- ΄σ / 3 - - 

ιστώῴ Ἰησοῦ. ἄρκος ἰσταργος, Δημᾶς, Λουκᾶς Χριστῷ Ἰησοῦ, “Μαρκος, Ἆρ ρχος, Δημᾶς, : 
ε / 

οι συνεργοι μου. 

55 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ χαρ ρ μ ρ μ 
΄σ [ή ΄σ 

τοῦ πνευματος ὑμῶν. 

ἦβ. πιοπθ]οποά Πταῦ Ῥδσβαςο ο παδ ἃ 
0ο]οββῖαη (Ὁ 0].ἵν. 12) απἆ, α5 ἴπε εΥαΠ- 
σε]]ξδύ οἵ 0ο1οβ5ε» (566 Ρ. 29 54.), ἀοαθῦ- 
1658 πγε]] Χποππ {ο Ῥμήθιποη. Οἵ {πο 
{οαγ ολους ΑτκίαγοΏς απά Ματ]ς Ῥο- 
Ἰοησες {ο ὑπ Οἰτοιπιοϊδῖοπ (6091. 1ν. 11) 
116 Ώοπιαξ ἃπα ]μα]κο σοῦ (επίι]θ 
ΟµγΙβάαπΒ, ΑΙ] {π6856 πετο οὗ ατϑοὶς 
ΟΥ̓ Αβίαζῖο οὐἱσίη απἆ ποπ]ά ρτοραβΙγ 
Ῥο υγο]] Κποππ {ο ΡΠΠΕΠΙΟΠ, αὖ ]ομδῦ 
ὮΥγ παπῃθ. Οπ {1ο οἴ]ον Παπά «6518 
ο πβύα8, Ψ]ιο 15. Ποπουγαβ]γ πιεηοπεᾶ 
ἵη ο Οο]οβρίαῃ Ἰείίεν (1ν. 11), Ὀαΐ 

Ραββοᾷ οἵ6υ Ἰθτα, ΙΠΑΥ Ἠατο Ῥοθεῃ ἃ 
Βοιηδῃ Οδ ίαη. 

ὁ συναιχµάλωτος] ΟΠ ο Ροββῖρ]ο 
πιθαπῖησα οἵ {Π15 {1016 566 Οο1. 1ν. 10, 
ὙΠΘΥΘ 16 15 σῖνει ποὺ {ο Βραριτας Ὀτιῦ 
{ο Αγδίατομας. 

25. Ἡ χάρις κ.τ.λ.] Τ1θ 84Π1θ ΓΟΥΠΙ 
οὗ {αγοπεΙ!Ι αν ἵπ Δ]. τὶ. 15; ϱΟΙΙΡ. 
2 ΤΊ, ἵν. 22. 

ὑμῶν] Τὴ Ώ6ΥΞΟΠΒ ΊἨΟΒΘ ΠΣΠΙ68 
ΔΥῸ πιοηΙοπθᾶ ἴῃ {πο οροπίηςσ βα]α{α- 
61ρη. 



ΡΙΡΡΕΗΏΛΤΑΤΙΟΝΕΡ. 



Οη 5οπιε ρούπίς οοππεοίεά αυ] έα 1αδεπεδ. 

τι 

ΤΗΒ ΝΑΜΕ ΕΡΡΕΝΒΕ. 

11} 

ΟΒΙαάΤΑ ΑΝῸ ΑΕΕΊΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΒΡΕΝΕΡ, 

ΤΠ. 

ἘΡΡΕΝΙΡΜ ΑΝΡ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ, 



1. 

ΤΗΝ ΝΑΜΕ ΕΡΡΕΝΕ.. 

ΤῊ παππο 15 νανιοιε]γ πνγϊέθεη ἴῃ (ντοεῖς : γατίοπβ 
ων 1ογπας οὗ 

1. Ἐσσηνός: «οβερ]. 4πέ. ΙΙ. 5. 9, ΧΙΙ. 1Ο. 6, ΧΥ. 1Ο. 5, ΧΙΙ. {1ο ΠΠΙΘ 

πο.  ὗ π.δ ο πα, Τὰ. ἘΠῚ. Δ Π. π. τς. τη το σεις, 

(Εββθμιβ); Του ΟἨΥΥ5. ἴπ ὥὄὕγῃθβ. ον 3; Ἠ]ρΡΡοΙ. αεν. 

ΙΧ. 18, 28 (μ5 ἐσηνός); Βρίρμαηῃ. αογ. Ὁ. 28 54., 127 (θά. 

Ῥεῦ.). 

2. Ἡσσαῖος: Ἐ]Ι]ο 11. ΡὈ. 457, 471, 632 (αᾱ. Μαπσ.); Ἡεσεείρ- 

ρα η ἘπδεῬ. 17. ἢ. ἵν. 22: Ῥοτρῃγτ. ἆθ 4ὐδίϊπ, ἵν. 11. ο 

πο ΟΞ Ὁ: τὲ 1... 7. 5) Ἡ. 2ο. { 4. 2.1; Απ χν. το ἡ; 

ὑποῦρῖν ἴπ ὧιο Ἱππιθαῖαία οοπεχύ οἳ {π15 Ἰαδῦ Ῥαδρασο Ίο 

ννγ]θες Ἔσσηνός, 1 ἐθ οοπππιοη ἐεχῦς πιαγ ο ἐγαςίαά. 

3. Ὀσσαῖος: Ἐριρ]αν. Ἴαεγ. ΡΡ. 49 54.,) 125, 462. ΤΠ οΟΠΙΠΊΟΠ 

ἐοχίς νετ ΘΑ ΘΗΟΥ πιακο Ἰΐπι Ἱχθ Ὀσσηνός, Ῥιαῦ 566 

ΤΠ ΟΥ̓ ΒΒ ποῖε5, Ἐρίρμαν. ΟΡ. 1. ϱ)ρ. 38ο, 425. ΙΙΙ Πρὶ- 

Ρ]ιαηῖας {Π|ὸ Ἐδδοπος απο ἃ βαπιατίίαη, ἴμο Όβδφαης ἃ ο ιζαῖο 

βοού. ο Πιὰϑ ονιάεπ!ί]γ σοὺ Ἠϊς Ἱπ{ογπιαί]οη. {τοπι Όντο ἀἰδαιιοῦ 

ΒΟΊΥΟ65, ἃ Πα ἆοαδ ποῦ 566 ὑμαῦ {116 5816 Ρ6Γ5ΟΠ5 αγο Ιπίοπάεἆ. 

4. ᾿ἸἹεσσαῖος, Ἐρίρμαν, Ἴαεγ. Ῥ. 117. Έτοπι ἴ]ιο οοηπηοσίοη δ 

Β4ΊΠΘ 5θοῦ ασαϊη 866ΠΙ5 [ο Ῥο πιεαπῦ: Ῥαῦ οπΊπς {ο ὑπ {ογτα 

Ἠρ]ρ]ιαπίῖας οοπ]εοῦαγθς (οἶμαι) ὑμαῦ {ο παπιθ 15. ἀατινεά {ποια 

16556, ὑπ {αίμον οἵ Ώανῖά. 

Τῇ αηγ οοτίαῖη εχατηρ]θ οοι]ά Ὦο ρυοάποθα μοῦ ἴ]ο πᾶπιθ Ο00ΗΥΒ ΑἹ] οἴγπιο- 
: ᾿ ο : : : Ἰορίθβ {ο 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΘΙ] Ηεῦτενγ οὐ Αταπιαϊο ψυτ]ὔπᾳ, ὑπ6 ααοδβύϊοη οἱ 105 ἀθυῖνα- Ρο το]οοοᾶ 

ὤοπι χοῦ] ρτοαΡ]γ 6 βου δα - θαῦ {η ἐπ6 αὔΏβεπος οἳ ἃ βἰησ]ο ἀβοϊβίν Ψ4σ] 49- 
κ : Ι ; 11νο {πε 
Ἰηδίαηπος ἃ Ὑη]άθ Βε]ᾶ 15 ορεπεᾶᾷ {ον οοπ]ασύανα, απά οτ]θῖοδ Ἠανο ποὺ παπιθ 
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() Έτοπι 
16 ἄτεε]ς; 

(1) Έτοπα 
Τ8ΊΗΘΕ Οἱ 
Ῥ6ΥΡΒΟΠΒ ΟΥ 
ῬΙΔΟΘΒ ; 

(111) Έτοπι 
ἩΘΌΓΘΥ 
τοοῦβ ποὺ 

ΒαΡΡΙ στρ 
186 χὶρῃὺ 
ΟΟΏΒΟ- 
ηΒΗ{Β, 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΣ, 

Ῥοεπ. Ῥασ]κπνατά 1 αταϊ]ησ {Παπηδε]νος οὗ ἐπ Ἰοεηςο. Τη ἀἰδοιδεῖης 

{Π|6 οἰαῖπης οἵ πε ἀῑοετεπί εἰγτπο]οσίες Ργοροξοᾶ νε 1ηαΥ τε]εοῦ : 

1 ἴγ8ὲ : ἀετιναζῖοης ἔγοπα ἴμα ἄτεεζ. Τ]ας Ῥ]]ο οοπποςῖς ὑπ6 ποτά 

η ζ] ὅσιος “]ιο]ἰγ’: ϐΘοᾶ οπηπ. ργοῦ. 12, Ῥ. 457] Ἐσσαῖοι...διαλέκτου 

ἑλληνικῆς παρώνυμοι ὁσιότητος, ὃ 13, Ῥ. 459 τῶν ᾿Εσσαίων ἢ ὁσίων, 

Τγασηι. Ῥ. 632 καλοῦνται μὲν Ἑσσαῖοι, παρὰ τὴν ὁσιότητα, μοὶ δοκῶ 

[δοκεῖ 1], τῆς προσηγορίας ἀξιωθέντες. Τὸ 15 ποὺ απῖζο εἶεας υλεί]ες 

ῬΗΙ]ο 15 Ἠετο Ρ]αγίησ υγ] πονάς αὐτου ἴλο ππαΏπογ οὗ Ἠϊ5 πιαβίεγ 

Ῥ]αΐο, οὐ θύμον Τε Ἠο]άς ἃ Ῥτο-εδίαΡΗε]εά ἨαΥΠΠΟΠΥ ἴο οχ]ςῦ απιοης 

ἀϊβετεηῦ ]αησπασες Ὦγ  ΒΙΟΝ αἰπηῖ]αχ Βοαπᾶς τεργεδεηῦ βΙπιῖ]ατ ἐμῖπσς, 

ος π]είμεγ ΑΒ Ἡο 5εγῖοιδΙΥ ΠΊθαΠΒ λαῦ {μα πηαπης σας ἀῑτεοίιγ 

ἀθτῖγεά Ώοπα μα (ἄγεε]ς που ὅσιος. ΤῊ ]α5ῦ 5αρροβίδίοη 15 ἴμο ]εαςῦ 

Ῥτοραβ]ε; Ὀταῦ Το οεγζαΙη]γ ἆοος ποὺ τε]οοῦ ὑμῖς ἀεγιναῦίοη “85 ΙΠΟΟΓ- 

τους) (ππερατσ ᾖδεπες Ὁ. 27), ΠΟΥ οἂπ παρώνυμοι ὁσιότητος Ὀθ τεή- 

ἀαγεά {ποια αη Ιποοττοοῦ ἀενϊναθίοι ἔτοπα ἐμ 8 ἄτοε]ς ΠοπιοΏγτη Λοσίοέεδ᾽ 

(10. Ῥ. 32), βίποθ ἴ]ε ποτά παρώνυµος ΏΕΥεγ Ἰηπγο]νες {Πο ποξίοη οὗ /αΐδε 

εἰγτπο]οσγ. ΤΠ απιοιπό οἵ ὑγαῦμ ΠΟ ῬΡτοραῦΙγ απἆογ]ος ῬμΙ]ο” 

βίαἰοπιοπύ 071} Ὦε οοηδιἀετεᾷ Ἠετεαβιεν. Αποΐμες πτοε]ς ἀετιγαῦῖοη 

15. ἴσος, “ οοππραπΙοη, αδβοοϊαίθ,᾽ εασσεςύοᾷ Ὦγ Ἐαρορογῦ, ᾖγεοῖν {|| 

Ρ. 41. ἈῬεγετα] οἴπετς αραῖη ατθ 5ασσεςίοᾶ Ὁγ Τ/Όννγ, 5. ν. Ἐκεᾶετ, ϱ.5. 

ἔσω {νοπι {Π|61} εκοίετίο ἀοοίῖπθ, ΟΥ αἶσα {ποτα ἐλιαῖτ ἔα] δὴ, ΑΙ] 

5αο] πΊαΥ ὉΘ τε]εσθεᾷ ἃ5. Ιηβδίαποο οὗ Ιπσεπῖοις ]βίηςσ, 1 Ιπάθεά 

Ώλαγ ἆθδετγο ἴο Ὀο οα]]εά Ἱπσεπῖοιβ. 

Φεοοπάζη: ἀετῖναΒίοΏβ {ποια Ῥτορθς Ώαπ]ες νγ]είμεν οἱ ρεγεοη5 ΟΥ 

οὗ Ῥ]ασθ. Τῆι ὑπ6 σου ας Ῥεει ἀετίνεά {ΟΠΏ «εβδο ἴμο {αΐ]ιαν 

οἵ Ώανιά (Ἠρίρμαπ. 1. ο), οὐ. ἄοπα 9ης 19 /δαὶ, ἴμο ἀῑδοῖριε οἵ Ἡ. 

«1; οδµπα Ῥεπ Ῥεγασλία νγ]ο παϊσταθεᾷ ο Ἐσγρί ἴῃ ἐμο πιο οὗ ΑΙεχαπάςεν 

αηπ6ας (όν ἴῃ ει (Λαπαπ]α τ. Ῥ. 352). Αρδαϊι 15 Ἰαδ Ῥεεν 

το[εττεά ἴο ὑπ ου ἤδεα (α ἀοαρύ[α] τεαάῖης ἴῃ 9 οδερῃ. «ἀπέ. κ, 

15. 3) Ῥεγοπά λε Φογάδῃ. ἀπά οἶ]ες βΙπιῖ]ας ἀετίναῦίοπβ Ἠανε Ῥεεῃ 

5ισσορί{ες, 

Ταϊγαϊῃ : εἰγπιο]οσῖοςβ Γγοπι ἴμο Ἠεῦται ΟΥ Αταπιαῖο, βοὴ ἆο 

ποῦ ΒΌΡΡΙΥ {πο τ]σΠέ οοπδοπαηῦς, ος ἆο ποῦ 5αρΡρΙγ ἔπεπι ἵπ ἴμο τὶσέ 

ονάεν. Ὁπάετ ὑΠ15 ου 5εγετα] πιαςύ Ῥο τε]εοίες ; 

“ὮΝ ἄξθαγ “ἴο Ῥιπά, Αάῑεν Τοἰᾷείε]ιπεγ γι. Ρ. 5ο, το[θγγοᾷ ο Ὦγ 

(ππδῦατσ 1 ,886768 Ὁ. 20. 

ὩΣ ολαδια “Ῥίουιβ,᾽ συλῖο] 15 τορτεςεπίθἁ ὮΥ ᾿Ασιδαῖος (τ Μδοο. 

11. 42 (ν. 1.), ν11. 14, 2 Μαοο, χὶν. 6), απά οου]Ἱὰ ποῦ ροδβῖρΙγ α5δαπηθ 
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ἴιο {ογιΏ Ἐσσαῖος ο: Ὥσσηνός. Ὑοαῦ ἰλῖς ἀογιναίοη αΡΡεαΙ5 ἴῃ ο ο8ἱ)- 

Ῥοη Ῥαεη (οτῖοἩ (1ν. 6, 7, Υ. 24, ῬΡ. 274, 278, 451), νο βαρβατιθες 

Ολαδίάἰπι ἴθι ηαιτανος Ἴνμετο ἴμο Ἐδεοπος ατο πηθηθ]οπος ἴῃ {πὸ 

οι]σίπα] οἱ ᾖοδερια5δ; απά 16 Ίας5 Όθεου αἀορίεά Ὦγ ππαπΥ πἹογθ ταση ῦ 

ΝΤΙ06ΥΒ. 

ΝΟ εελᾶ “ἴο Ῥαΐμο ἔγοτη νο ση απ 4ἱορη Ῥνεβχαοά νο 

πη]σ]ῦ σοὺ 'ΝΠΟΝ δ᾽ διαὶ ΄Ῥαῦμαιβ) (ἃ ποτά Πού ΠΟ ἆοοβ ποῦ 

οοστ): ταύ «εδελ. (161) υαάεπι ΤΠ. ῬΡ. 82, 468. 

ΜΝ ἰδοπαε ἐταγεά, πιοάς»ί, αἀορίεά Ὦγ Ἐταπκοι (Ζοϊέδοϊιν 7 

1846, Ῥ. 449, «{οπαίβεο]ιγ)ῇῖ τι. Ῥ. 32) αἴἴει ἃ βιισϑθβύϊοη Ὁ. Τὸνν. 

Το Όλῖς οαὔεσοιγ της Ῥο αβεῖσηεά ἴἼλοδο εἰγπιο]οσῖος ὙὙ 101. οοἩΠ- απο] ας 

ἐαῖτι 8. ] ας ιο Είτα οοηςοπαπὀ οἱ {ο χοοῦ; βίποθ {πο οοπηραγίσον (8989 
ππΏΙο] 

οἵ Ὁπ6 Ῥατα]]ε] {ουπι5 ᾿σσαϊος απᾶὰ ἘἜσσηνός 81ΟΥ ὑπεῦ ἵπ {ο Ἰαΐΐ6ν 1ηακο τ 
. 6 : ᾿ ἵη 

πγοτά {πὸ ν 15 οΏΙγ {ογπιανο. ΟἿ {Π15 σνοαπά στο παδῦ τε]οοῦ : ἐπε ἘΠ τῇ 

ὮΠΠ ολαϑῖγν ; 5εο Ῥε]ον ἀπά ον ών. 

νΠ ο]ιδίσετι “ἃ {οἱά᾽ οὗ ἃ σαγπιεηῦ, απά 5ο 5αρροβδεά {ο 5ἰσπΙ{γ ὑπ 

περίζωμα ΟΥ «αΡΤΟΠ’, ὙΥἨΙΟἩ τὰ ϱἶνεη ἴο ΕΥΕΤΥ ηΘορΗγίθ απιοπςσ ὑΠ6 

Έβεεποας (9 οδερῃ. ᾖ. ο. Ἡ. 8. 5, 7): 5ασσοδίεᾷ ὮΥ «εἰ]πεὶς Όεπι Ολα- 

παπ]α ΤΥ. Ρ. 274. 

ον εἄκλῖπ «βοησ): 566. Ο0ομπ ἴῃ Εγαπ]κε]’ 7]οηιαί580])} 1 ντ. 

Ῥ. 271. Τμϊ5 εὔγππο]οσγ 15 βισσεςύοᾷ {ο οχρ]αῖη Ἐρίριαπίας /1αεγ. 

Ῥ. 40 τοῦτο δὲ τὸ γένος τῶν ᾿Οσσηνῶν ἑρμηνεύεται διὰ τῆς ἐκδόσεως 

τοῦ ὀνόματος στιβαρὀν γένος (ία 5ὔιτάγ ταςθ)). Πο παπιο “ Ἐββοπο᾽ 

5. 50 Ιηζετρτείεᾶ αἱδο ἴῃ ἨΜα]κτῖςὶ (46 Βαογ, 6ιγεδίοπι. 4γαῦ. τ. Ὁ. 114, 

306); Ὀαῦ, α5 ΒΘ Πἴπηβ9]} νγ]έος 16 ση] Αἰ απά ποὺ Αὖπ, τῦ 15. Ῥ]αῖτ 

ναί Ίο σοῦ {πῖ5 Ππίεγρτεζαῦίοη {ΠΟΠ1 8ΟΠΙΘ 9Ἠ9 6156, ῬγοβαῦΙγ {9οη1 

Ἐριρμαπῖας, ΤΠ οογγθοῦ τοπάἵις Ἰούγευετ ἰὼ Ερίρ]απῖας 15 Ὀσσαίων, 

ποὺ Ὀσσηνών; απᾶ 16 νυγοι]ά ὑπογυίου αΡρεαν ὑπαὺ {Π|15 {αΐ]νεν οὗ 115 

1η{ογπιαηῦ ἀθτῖινεά ὑπ ποτά ἴσου ὑπ6 Ἠερτοιυ τουῦ ΤῊ) ταί]ιεγ απ 

ἔνοπι ὅπ Αταππαῖο 1». Τ]ο Ὀσσαῖοι ποα]ᾶ ἴπεπ Ῥο ὑπ6 Ὁ), απά 015 

15 5ο {αγ ἃ Ρορδῖρ]ο ἀθγϊναίίοη, ἐ]αῦ ὑπ6 πι ἆοεδ ποὺ οπ{ίεΓ Ιπῖο ἴ]ο τοοῦ, 

Αποζμες ψογὰ 5ασσεςίεά {ο εχρ]αῖΏ ἴμο εἴγπιο]οσγ οἵ ΗρίρΠαΠΊ5 15 ἴ]λο 

Ἠεῦταυν απά Αταπηαϊο }ΌΠ ολακῖπ «Ῥονοτία], βύτοη σ᾽ (ἔγοπα 1Ο) ; Ὀαύ 

{815 15 ορεΏ {ο πε βαππο οὐ]εοίίους ας ών. 

ὙΠ ΘΠ 811 5αοἩ ἀετιναῖοπς απο επηπαίοᾶ α5 απίοπαΏ]ο ΟΥ ΊΠΙΡΥΟ- ΟΥΠΟΣ ἄθ- 

Ῥαβ]6, οοπβιἀεναρ]ο αποθτίαϊιπῦγ 5011] τεπηαϊης. Τ]ο τϑῦ απά 2τά τας]- Ἐν πει 

(815 τηὶσΏῦ Ὄο απγ οἱ {Π6 σαύζπτα]ς δὲ, Π, Π, ν; απᾶ {88 ἄτεεῖς σ, α5 {π6 ο: 

2ηΏᾷ ταῖς], παϊσ]ἡῦ τερτεδεπῦ ΠΥ οπο οἱ βονετα] Βμειηϊθῖο 5101] Δ 5, 
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(α ΟΝ “ἃ 
ΡΒ γβιοϊαπ᾽; 

(2) ΝΙΠ 
"8 960Γ; 

ΤΠΕ ΕΡΡΕΝΕΡ. 

Τ]5 ντε Ίατε ἴ]ιο ο]ιοῖσο οὗ {Π6 {ο]]οσίης εἰγππο]οσίθς, πνἨΙοὮ Ἠανο 

ἔοι Πα πἹοσθ ΟΥ 1655 {ανοιΓ. 

(1) ΝῸΝ ἄᾶ “ἴο [68], ππεηπορ Ον αἲγᾶ, “ὦ ῬΒγδιοίδη. 

Τ1ο Ἐδδεπες 816 5πρΏροδεά {ο Ὀ6 5ο οα]]εάᾷ Ῥεοπαδε «/οδερμας εἰαίες 

(2. “. Π. δ. 6) ἴ]λιαῦ ἴἶιεγ ραῖά στεαῦ αἰθεπίῖοη {ο ἴμο απα]έες οἱ πετος 

ὉΠ π]Ιπετα]ς πὶ α νίεν ἴο {ο Ἠεα]ῖησ οὗ ἀἴδεαδες (πρὸς θεραπείαν 

παθών). ΤῊΪ5 εὔππιο]οσγ 15 εαρροτίεά ἸΚκενίδε Ὦγ απ αΡβρεα] {ο ἴλμα 

ΏΒΙηΘ θεραπευταί, ΨἨ]ο]ι ἘΗΙ]ο σἶνες {ο απ α]]]οά 5οοῦ ἵπ Εσγρὺ (6 γιέ. 

(οπί. δ τ, 1. Ῥ. 471). Τῦ 5εοπις ΒΙΡΉΪΥ Ιπιρτοβαῦ]ε Ἠοσεγεν, ἶιαῦ ὑπ 

οτάΙπανγ παπι οὗ ὑῃ6 Ἐδεθπες »Ἱοι]ά Ίανο Ῥθεη ἀετῖγεά ΠΌΤ ἃ 

Ραγςαῖῦ πν]μΙο] σας πιγε]γ 5οοοπάατγ απά Ιποϊάσεπία]; π]ή]ο ἐπ6 βὰρ- 

Ῥοδεἆ απα]οσγ οὗ {πο ΤΠεταρειία τοδῖς οἳ ἃ πτοηυς Ιπζετρτείαξίοη οἵ 

ια ποτά. ἘΗΙ]ο Ιπάεεᾶ (1. 6.), Ῥεηίῦ προη οχἰτασθῖτης {γοπῃ 16 α5 το 

πιοτα] βἰσηπΙῇοαηςθ 85 ῬΟΒ51016, 5875, θεραπευταὶ καὶ θεραπευτρίδες κα- 

λοῦνται, ἤτοι παρ ὅσον ἰατρικὴν ἐπαγγέλλονται κρείσσονα τῆς κατὰ 

πόλεις (ἡ μὲν γὰρ σώματα θεραπεύει μόνον, ἐκείνη δὲ καὶ ψυχὰς κ.τ.λ.) 

ἢ παρ᾽ ὅσον ἐκ φύσεως καὶ τῶν ἱερῶν νόμων ἐπαιδεύθησαν θεραπεύειν 

τὸ ὃν κ.τ.λ.: Βαὺ ἴμο Ἰαύδου πιεαπῖησ αἶοπθ αοοοτᾷς ΥΙ} {Π 6 τιδασο οὗ 

{μ6 ψογὰ ; {0Γ θεραπευτής, πι864 αὐβο]ιία]σ, βἰση]ῇος “ἃ ὙΤΟΥΒΒΙΡΡΕΥ, 

ἀεγοῦεε; ποὺ “ἃ ΡΙγδίοῖαη, Ἠθα]εν. ΤΗΙ5 εἴγπιο]οσυ οἵ ᾿Ἔσσαῖος 18 

αδοτρεᾷ, ]ιοισ] ΤΟ ΡΥ, {ο Τ]1]ο Ὁ ΑΡαγία ἆθ᾽ οςςί (7{εον παγίπο 

3, ἴ0]. 33 α) απᾶ Ἠαδ Ῥεεηπ Υετγ πΙάε]γ τοοεϊνεά. Απιοηπς πποτθ τεοεηῦ 

νΤΊ{6Υ5, ΠΟ πᾶν αἀορίεά ος {αποιγες 10, ατε Ῥε]]ευππαπΏ (ζ7εῦεγ ἢ 5567 

τ. Τηεταγειίεπι Ρ. 7), 61τότετ (1Μ[ο τι. Ῥ. 341), Ώᾶ]πε (Τ᾿ δοῖεν. 6γαῦεγ, 

8. ν.), Βαὰν (Οδ. ᾿Κύγοϊα ἄεγ ἀγεῖ ετεί. ο α]ιγλ. Ὁ. 29), Ἡ εισ{ε]ᾶ 

(6εδελ. εδ «Γιιάσπί]πιπι ΤΙ. Ῥ. 371, 305, 307 5ᾳ.), εῖσετ (0γδο]ιγύὲ 

Ῥ. 126), Ώετεπροιτς (1) Πἱείοίγο εἰ ἴα «έοφταρλίο ἄο ἴα ΓΠαἰεδέῦπε 

ΡΡ. 17ο, 175, ποῖθΒ), Κεῖπι (ω/ε5μ8 Όοπι δ αζαῦα 1. Ῥ. 284 54.), απά 

Ἠαππιραχσεν (/εαΙ- Επογοϊορᾶαίε Γή Ρἱδεῖ ει. Ταπιιᾶ, 5. ν.). ἈῬενοτα] 

οὗ Ἴμαςε νγ]ύεις ΙάεπΙΕγ ὑπ6 Έδδεπες τ ἢ {πο Ῥαϊίμιδίαης (/1ΌυΠ)1) 

οὔ ιο Τα]πιιᾶ, ἐποισῃ τη {Πο Τα]πιιά πο Ῥαϊθαδίαης αγθ οοπηθοίθα 

πλ ὑπ Βαάάπσθος. ΤῊ15 Ιάεπβοαίίοη γγαδ διισσεςίοᾷ Ὦγ Αρατία ἆς) 

Ἐοββ! (1. ο. [0]. 23 ὁ), σῆο Ιπετρτοίς ΄ ῬαϊιΠαδίαης α5 «ἐλλο 5ελοο] οἱ ἴῑο 

Έββδοπος) (κ ΓΔ) : π]ί]ο 5αΏδεαιιεπῦ υτίίει5, σοΐησ ἃ 5ίερ {αγίλος, 

Ἰανο οκρ]αϊπεὰ 16 «λε 5ο]οο] οἱ {Π6 Ρηγβίοίαης’ (ὍΝ Π)3). 

(2) ΝΠ οἰᾶκᾶ «το 566᾽, Ὢπεπορ Ν)ΙΠ ολασψᾶ “8. ΒΕΕΥ’, ἵη 16- 

{ογοποθ ἴο ἴλμο Ῥτορ]εθίο Ῥού6ιβ ΒΊΟΝ ο Έβδεπες οἸαϊπιθά, 45 ὑπ 

τοδι]ῦ οῇ αδοοξῖο οοπἑεπιρ]αδίοἩ: /ο5δερῃ. 25. ο. 11. δ. 12 εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς 
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οἳ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκειν ὑπισχνοῦνται κ.τ.λ. ΈἘοι Ιπδίαποςς οὗ 

Βασ] Εδεεπθ ρτορ]ιεύς 56ο «4πέ. ΧΙ. 11. 2, ΧΥ. 1ο. 5, ᾖ. «7. 1. 4. 5, 1]. 7. 

3. ἈΒιϊάα8, 5. ν. Ἑσσαῖοι, 8875: θεωρίᾳ τὰ πολλὰ παραμένουσιν, ἔνθεν 

καὶ Ὥσσαῖοι καλοῦνται, τοῦτο δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος, τουτέστι, θεωρη- 

τικο. ἘΕῸΓΣ {1:18 ἀαιναβίοη, ὑγ 10 Ίναδ βασσεδίοά ὈΥ Βδυτηραγύθῃ 

(5ε6 Ῥο]]ειπιαηΏ ϱ. το) απά 15 δάορίοα Ὀγ ἩΠ ΡΘΗ 614 (84. 4γοσα. 

Ῥ. 278), ἴμετο 15 βοιῃθύμιησ {ο Ὀδ8 βαϊὰ : Ὀαὺ ΚΤΠ 15 σαύῦπου ὁρᾶν ἴἶιαιι 

θεωρεῖν ; ἃ:π ὑππ5 1ὖ τηυδβῦ ἀοποίο {116 τϑϑυ]ὺ ταί]ιογ Πατ ]ο ΡΓΟςς5Β, 

{86 υ͵δίοτυ ΨΥΠΙΟἩ νγαδ ἴμο Ῥτϊνι]εσο οἱ ὑπ6 {ον σαύπου ἔἶναι ἐἶνο οοη- 

ἑοπιμίαξίοτυ ΠΟ Ὕναδ ο ἀπγ οὗ 811. Ἰπάεεά ἵπ ἃ Ἰαΐε; Ῥαρον 

(Ζεἴίεο]νν. ΧΙ. ϱ. 346, τ868) Ἠι]σοιι{ε]ά εχρτεβδες Πϊπιδε]{ ἀοα θυ} Υ 

αροιῦ ὑπ|8 ἀατιναῦίοη, {οο]ῖπσ ο ἀῑΠοι]0 οὗ εχρ]αϊμίησ {μο σσ 

{τοπ μα Ἱ. ΤῊ]5 15 ἃ τεα] οὐ]εοίοη. Τὴ {116 ἐγαπβ]θεγαδίοη οὗ πο 

ιχκ ἴμο Ἱ 15 Ροτβἰςίοηί]γ τεργοδεηίοᾶ Ὦγ ὅ, απἆ ἴἶο αὶ ὮΥ σ. Το 

εχοερΒῖοης {ο ἴλῖδ γι]θ, Ὢ]εγο Ππ|6 ππαπιιδοτῖρύ ΘαύποΥυ 15 Ῥογοπά 

ᾳπθδύῖοη, ατθ Υ6υΥ θυ, απἆ 1Π ΘΥΘ6ΥΥ 6356 {ΠοΎ 5οεπΙ οαραῦ]ο οἵ ϱχ- 

Ῥ]απαίίοη Ὦγ Ῥοοι]ατ οἰγοιπιδίαποςς, 

(3) ΓΦ εαράλ, “ἴο ἀο,᾽ 80 ὑμαῦ Ἐσσαῖοι σου] βἰσηῖῇγ 6 ὑπ (3) τ 

ἀοθί5, ὑπ 6 οὔβεγνοιβ οὗ {Π6 Ίαν, (μις τε[εντῖησ ὕο {π6 βτ]οῦηος οὗ λαο 

Ἔβοσπθ Ῥγασθίοο5: 5εο Ορρεπ]οαίπι ἵπ Ἐγαπ]κος Ἰ{οπαίδε]γίῇί ντι. 

Ῥ. 272 54. 10 Ίαδ Ῥθοη 5ιασσεδίοἆ 8150 ὑλαῦ, α5 ἴἶιο ἙἘματίδοθς νγογο 

εδρεσία]]γ ἀρδίσπαξες {116 ἔσας]νου», ὅπ Ἡδβοπιος Ίνογ οα]]εὰά {ιο «ἀοοις᾽ 

ὈΥ ἃ βογῦ οἱ Δῃ 0} 6518 : 868 4η ἃ. 1018 1 ο ο5ύ5 4ππαῖσι 1830, Ρ. 145. 

Τ]ας ὕΠ6 Ταμπιάϊο Ῥηγαςδο πών ἡ )νὲ, Ἰηὐουρυθύθα. πἹεπ οὗ ρταο- 

ὧσο, οἵ σοοᾷ ἀθεάρ; 15 5αρροβεά {ο ταζον 6ο {π6 Εββθῃθβ (56ο Ἐγαη]κο]’Ἡ 

Ζοϊέβοϊυν 71 ΠΠ. Ρ. 4585, Ἰ{οπιαίδεο]ιγή/ό τι. Ῥ. 7ο). ΤΠ βοιηθ ῥᾶββᾶσος Ἱπάσει] 

(566 Βατοπβι]ς {έβιπα 111. Ῥ. 313) 1Ὁ ΠΙΑΥ ΡοββίΏΙγ πιοαπ ὁ ποιους οἱ 

τη] 8 0165 (α5 ἔργον «οἱ. Υ. 20, Υ]]. 21, Χ. 25, εἴοι); Ὀαῦ ἵη {5 56156 

8]βο 16 πι]σ]έ Ῥο εσρ]αϊπαά οἱ ὑΠ6 ἐμααππα(αγσῖο Ῥούγενς οἸαϊπιοά Ὦγ ὑπ6 

Ἓροπος. (56ο Ῥο]ου, Ρ. 262.) Όπ {Π6 86 γν]μ]ο] ας Όουη τηαἆο οἵ 8, 

Ῥαβρασο ἴῃ ἐπ άὐοίλ οἵ Ὦ. Ναύμδῃ ο. 37, 45 βαρροτίῖης {]ίς ἀοτῖνα- 

ἤοτ, 1 588}1] Ίαγο {ο βρθὰϊς Ἠεγεαίίεν, ΑΠοσοί]εν ὑμῖδ εὐγπιο]οσγ ας 

10018 οἳ ποῦ]μ]ης {ο τεοοπΙπιεπά 10, 

1 Ἠανο ταβετνοᾷ {ο ο Ἰαδῦ ὑπ πο ἀθτιναίοης πνἨῖο]ι 5οθπῃ {ο 
4οβεγνο πιοδῦ οοηβδϊἆθγαδίοῃ. 

(4) «ρος» ολαδί (τό ο 65) οἳ ϱύ κο εἸιαβγο, /Ῥίοιβ, ἴπ () εἶαεγο 

ϑγυῖαο, ΤΠΙ ἀρτϊναίίοη, σν]]ο]ι 19 8150 ρῖνοι ὮΥ ἆθ Φαςγ (Οιγεδίοπι. ναι 

Αγαῦ. τ. Ῥ. 341), 15. αἀορίοά Ὦγ Ἐννα]ά (ὤεδελ. (65 Κ΄. 787. Τν. Ρ. 484, 
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οᾱ. 4, 1864, ΥΠ. ϱΡ)Ρ. 154, 477, εᾱ. 2, 1859), πο Δρδπάοῃβ ἵπ 105 {ι- 

νο αποί]οτ εἰγπιο]οσγ (11 οἶακκαπ «νναίο]ματ, πγοτςΙΙρΡρετ) -- θερα- 

πευτής) ΙΟΣ ο Ἠαά 5ασσεςθεᾷ ἵπ απ ΘΑ. ΠΥ εἀ1ξίοη οὗ 5 Γοπτί] 

νο]απιθ (Ρ. 429). Τῦ 15 τεοοπιπιεπᾶεά Ὦγ ἴ]α {αοῦ ναί 10 τοςοπιΏ]οΒ 

ποῦ οπ]γ ἴῃ δοιπᾶ, Ῥαῦ ἴῃ πηεαπῖπς, ἐμε (γθε] ὅσιος, οἱ τ ΒΊΟΝ 16 15 ἃ 

ΟΟΠΠΙΟΠ τεπάετῖησ 1Π ἴμο Ῥεβ]]ζο (Αοἲ5 11]. 27, κ. 35, Ταῦ, 1. 8). 

Τμας 16 οχρ]αῖης {πο ἀεπίναίίοη θἴγεν ΟΥ̓ Έ]Ι]ο (866 4ὔογο, Ρ. 350), 

απά 16 4150 δοοοιιπὺβ {ου ὑΠ6 ἐεπάεπογ ἴο πγῖθε Ὀσσαῖος {ου Ἔσσαῖος 

ἴῃ αὐ, Ἐννα]ά πἹογθογετ Ροϊηΐς οιιῦ Που απ Εκκοπίσίης ο )γ]]πο 

Ῥοσπη (Ογαο. ἰδ. ἵν ; 59θ 89ογε, ρ. 96) ἀπε]]5 οἩ πο (τεε]ς δατῖνα- 

]εηίς, εὐσεβής, εὐσεβίη, εἴο. (νν. 26, 35, 42 84., 148 εη., 162, τός αα., 

178 54.,) 64. ΑΙεχαπάτε), α5 ΙΓ {ποὺ Ἰπά ἃ ερεοῖα] τα]αθ {ου ἴλο 

ὙΥΙ ΟΣ : 566 (.6δεί. ΥΠ. Ῥ. 154, 10111. βειολον ϱ. 46. Τάρδῖας (Θοβεπ]ε]’5 

Λιδε]-]επίσοπι, 8. ο.) 8150 οοηδϊἆεις {Π15 {πο πποδῦ Ῥτοβαβ]ε εἴγπιο]οσγ. 

(5) ΝΣ εἰᾶδ]ᾶ (α15ο πώ) Ἠεῦ. “ἴο Ῥο βι]θην᾽ : ππεπορ Ον 

ο]ιακ]ιδ]ᾶῖπι “ {16 5116 πὖ οΏςς, πο τηϑαϊαΐθ οἨ τηγΣίετῖες. ο οδί (6εδεῦ. 

ᾱ. ο μάεπίή. τ. Ῥ. 207) Ῥε]ίενος ἐλαῦ {5 πναδ ὑπ6 ἀειϊναοπ αοοερεᾷ 

Ὦγ «1 οβδερβι5, 5ἶπος μ6 οἰδ6υν]εγο (4πέ. ΠΠ. 7. 5, ΠΠ. 8. ϱ) αντῖζες οαὖ 19, 

οᾖιδ]ιοηι “ ιο Ἰϊσ]ι-ρτῖες5 Ὀτεαςί-ρ]αία) (Ἠχοά. αχνϊ. 15 54.), ἐσσήν ΟΥ 

ἐσσήνης ἴῃ (τεεῖς, απά εχΡρ]αῖΏΒ 16 σηµαίνει τοῦτο κατὰ τὴν Ἑλλήνων 

γλῶτταν λογεῖον (1.6. {πο “ῬΙδοθ οἳ ογας]ες᾽ ος “οὗ γεαδοπ’: οοπιρ. ῬΆΠΟ 

(6 Ἰζοπ. 11. ὃ. 5, τι. Ῥ. 226, καλεῖται λογεῖον ἐτύμως, ἐπειδὴ τὰ ἐν οὐρανῷ 

πάντα λόγοις καὶ ἀναλογίαις δεδημιούργηται κ.τ.λ.), ἃ5. 1ῦ 15 ὑγαῃΒ]α θα 

ἴῃ ὑπμ6 χχ. Ἐνϑῃ ἐλοισ] πιοάσγη Οὐ ὑϊ05 ε]ιοα]ά ο τἱσῃὺ ἵπ οομπροῦς- 

ἴῃ’ πὶ να ιο ΑναὈ. γα. ἡ ῥα]ο]ιαν Γαέ, ουπαν1ζ) (566 ἄε5εη. 7168. 

Ρ. 535, 8. .), ἴ]ο οὔμετ ἀεπίναίοη τηαΥ μῶν Ργενα Πες ἴῃ «οδερΏιιδ 

πιο, Ίο πιδὺ Ἱ]ακίγαίο ἔ]λῖς ἀογιναίίοι Ὦγ ο οδορμτς) ἀοδοπῖρέίοι οἵ 

Ώιο Έκεοπος, Δ. «7. 11, δ. 5 τοῖς ἔξωθεν ὡς µυστήριόν τι φρικτὸν ἡ τῶν 

ἔνδον σιωπὴ καταφαίνεται ; απᾶ Ρεγ]αρς {115 γν]] αἰδο εσρ]αῖπ ὑῃ8 αὐθοκ 

ο αἱνα]οπέ θεωρητικοί, Νο] Βαϊάας Εἶνος {ου ᾿Εσσαῖοι. 116 τδο ο 

ἐπ Ἠοῦτοι νιοτὰ Ὀκώπ η ΜΙεπα ολεναϊίπο ν. 6, ἔποασ] νο ποεά 

ποῦ βαΏρο»ο ὑπαῦ {116 Έββοπες απο ἴμογο πιο, συ] βοῦν {ο 51ου ΠΟΥ 

16 τσ Ῥο αἀορίεᾶ 88 ἔλα πατηο οὔ {π6 βθοῦ. Οἱ ἐς πονὰ 56ο Ἠ6ΥΥ 

Ολαζάίκο]ες Ἡὀγέεγθιιο] Ῥ. 257. Οἱ {π6 ν]ο]θ {Π15 56ος ὑπ6 πιοδύ 

Ργοῦαῦ]ο οὐγππο]οσγ οἳ αἨγ, ὑμουσ] 16 Ἰα5 ποὺ Γουπά 5ο Πο] ἔα νον 

45 {πο Ἰαδί. αὖ 411 ονεπί5 ὑπ6 τα]ο5 οἵ ἐγαπβ]ὔοταῦίοη αΓθ θη ΓΘ 

εαἑϊκ[ος, απά ἐπ] οἂπ Παγά]γ Ὀ8 βαϊα οἵ ἴἶιο οἴπεν ἀοτῖνα[ίοηβ τ Ἡ]ο] 

οοπηθ Ἰπίο οοπιρα(δῖον τυ ἢ 10. 
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ΟΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ΑΕΕΊΝΙΤΙΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΒΡΡΗΕΝΕΕ. 

ἩΕ τα]πσ Ριϊπαίρίο οὗ ἴἶιο Ἠορίογαῦίοη απάογ Εστα νγα5 ὕΠ6 15018- Τ]1ο Ρε(- 

ἐΐοπ οἱ {π6 ἆαγδ] Ρεορ]ο {γοπι αἲ! ἵπῄποποος οἱ Όλο 5ατγοππάΐπς ας 

παίοις, ΟπΙγ Ὦγ ιο τίσοτοις αρρ]ϊσαίῖοη οἱ Εῑῖς Ριϊποῖρ]ο γγας 16 Τα ίο, 

ῬΟΞΒΙΌ]6 {ο σαανά ὑπ6 παδἰοπα]ύγ οἱ ὑπ6 Ἠεβτονς, απά παρ {ο ργοδεγνο 

{πὸ βαογθᾷ ἀεροβῖῦ οί τε]σίοις ὑγαῦῃ οἳ συ 101. ὑΠ15 παοπαΠῦγ γγαβ ἴ]λο 

5. Ἡσπερ {π6 βἰγιεζοδῦ αἴθοπῦιοη γγαδ ραϊά ο ἴμο ΤΠεν]ῖσα] ογα]- 

ΏΦἨΦΘΒ, απά 1ποτθ οβρεοῖα]]γ {ο Ό]οδο ὙΠΙοὮ αἴπιοά αὖ οεγεπηοπΙα] 

Ῥαπγ. Έϊο Ῥτϊηοϊρ]ε, ΠΥΠΙΟΗ νναδ ας ἀῑδαποί]γ αβδεγύοά αἲ {Π6 

Ρετῖοᾶ οἳ ἴμο παβοπα] τενίνα], ϱαϊποά {οτοο απᾶ οοποθπίταῖοη αὖ ἃ 

Ἰαῦες ἆωίο {οπι πο δοίϊνθ απἰασοπϊδτη ο ΨΠΙοΙ ὑπὸ ραἰγιοίῖο ον 

676 ἀτίνεη ὉΥ ἴλο τοῄσίοας ἃπα ΡΟ] 1108] ασστορΣῖοης οἱ ο Βγτίαπ 

Κῑπσα. Ὀωτίησ ἴλο ᾖΜαοσαβΘαηὮ αχ πνθ τοιᾷ οὗ ἃ Ῥατῦγ οὐ 5οού Ἠΐ5ο οἱ 

οσ]]οά ὑπ6 6Λακίάζῦπι οὐ 4δίάσΦαπε (Ασιδαῖοι), {π6 «ρίοα5’ ος “ἀδνουύ, ον 

ὙΠῸ Ζθδίουβ ἴῃ ὑλμεῖν οἈβετναποο οἵ {ο οεγοιιηοπία] Ίασν 5ἰοι{Ιγ το- 

βἰσίοά ΠΥ Ο6ΟΠΟΕΒΡΙΟΠ ο {πΠ6 Ρταοῦίος» οὔ Ἠε]]απῖδπι, απᾶ {οοῖς ὑπο ὶν 

Ρίασο ἴῃ ἴ]ο απ οὗ ἴπο αὐγαρσίο νθ ἐπαῖγ παῖοπαΙ 6πΠποπη]θ5, ὑπ 0 

Απίιοεμοπο πιοπαχοἩς (1 Μαοο, 11. 42, ΥΠ. 13, 2 Μαοο, χὶν. 6). Εαΐ, 
λμοπσ] ἐλμεῖν πάπιες αρρεαν ΠΟΥ {οΥ ὑπ ἢγβὺ πια, ἴΠεγ 816 ποῦ τηθῃ- 

ὑϊοπθα ἃ ἃ πΘΥΥΙΥ {ογπιθᾶ ρασῦγ; απά 1ὖ 15 ρτοβαβ]ο ὑλαῦ λε Παά ὑμῖν 

οπ1σίη αὖ ἃ τηπο]ι εαγ]1ετ ἀ αὖθ, 

ΤῊΘ βυθβθαπθηῦ Ἠβίογγ οὗ {115 ἴεπάςπογ {ο οχο]αβίνοπεβς απ 

Ι6ο]αθίοη 15 υταρῦ ἵπ Ό]ο βᾶπηθ οΏδοισΙῦγ. Αὖ α 5οπιαηΠαῦ Ἰαῦ; ἁαΐο Ῥμανί- 

αὖ 15 οχηαριζοεά τη {π6 λαγίβοοβ απᾶ ὑπΠ6 ἤβδεπεδ; Ὀπὺ πΥΠεί]αυ ὑπ 686 ος 

ΕΓ. Πήβίοτῖσα]]γ οοππεοθεά χα} ὑΠ6 Ολαβιάϊπι 85 ἀϊνετσεπίύ οβδ]ιοοῦς ἔασθᾶ {ο 

οὗ ο οτἰσῖπα] 5οοῦ, οὐ π]ιοῦπογ {ευ τερτοδεπύῦ Ιπάερεπάεπῦ ἆεγο]ορ- ης 

πηθηίβ οὗ μα Βαπ1θ Ῥτϊποῖρ]θ, πο ἃ16 ιῦποιῦ ο Ῥτορες ἀαία {οΥ 

ἀοείάϊπσ. Ἔπο Ρεϊποῖρ]ο 1561} αΡροατβ ἴῃ ο παπιο οἱ ιο Ἐ]ατῖδος», 

οοΙ, 59 
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ΒΊΟΝ, ἃ5 ἀοποίῖης «δεραταίοἩ,᾽ Ῥο]ηῖῦς {ο {με αγοϊάαποο οὗ α]] {οτεῖση 

απᾶά οοπίαπιΙπαἼπσ ΙΠβΙΕΠΟΕΡ5. Όπ ὑμ6 οἴπεν Ἠαπά ο ππεαηῖησ οὗ 

{886 ηαππς ἤδδεπο 15 αποετίαϊη, {ος Πο αἰθεπιρύ ο ἀετῖνο 16 ἀῑτεοῦιγ 

{τοπι Ο)ιακίάΐπι τωαδῦ Ῥο αραπάοπεᾶ; Ῥαῦ ἔμε ζεπάεπογ οἵ ἴλο 5εοῦ 15 

πηπηδίακοαρ]θ. 1 πι πο ΕΠατίσεε5 οεγεπιοπία] Ῥιπῦγ πας ἃ 

Ῥεϊποῖρα] αἴπι, στι ὑπ Έδδοπος 16 γνα5 απ αΏδοτρίης Ρραδβῖοη. Τῦ πας 

επ{ογοθᾷ ἃπα σαατᾶθᾶ ΠΙΟΓΕΟΥΕΥ Ὦγ ἃ βρεοῖα] ογσαπ]ζαθίοῦ. ὙὟ 116 ἴμο 

Ῥμαχ]βεςθς ΘΓ ἃ 5εοῖ, ὗιο Έβεσεπος Ὑγεγο αηΏ ογάθυ, ΤάΚο ἐμ Ἐγίμα- 

σοτεαης ἴῃ Νίασπα Ογαοῖα απά ἴμο ῬιάάΠϊδίς ἵπ Τηάϊα Ῥείογο έλοπη, 

]κο ὑπ6 ΟἨτϊδῖαπ ΤΙΟΠΙ5 οὗ πο Βσγρίίαι απᾶά Αγτίαπ ἀεεεγῦς αξίοτ 

ἔποπα, {λαγ Ὑγεγθ {ογπιεά πιο ἃ το]σίοας Ῥτούπετ]μοοϐ, Τεποθᾶ αροταῦ Ὦγ 

παϊηιιζο απά τ]σὶά τα]ε5, ἀπ οατε[α]]γ σαατᾶεᾶ {γοπη αΠΥ οοπίαπηΙπα οι 

νησι ἐμ οαύες πγοτ]ά. 

Τ]α5 ὑμ6 5εοῦ πια Ἠανο ατῖδεη ἴῃ {πΠ6 Ἠεατὺ οἵ ο αάαΐση. Τ]μο 

1468. οἱ εενεπιοπῖα] ΡΣ πας οβεεη(ἶα]]γ ὁπάαῖο, Ῥαῦ 5.11, θη πα 

ἔατη {ο πο τερτεδεπίαθῖοης οἳ ΕΠΙ]ο ἃπα ᾖ/οδερβας, 160 15 Ἱπιροδδῖδ]θ {ο 

ονογ]οο]ς οὔἶιεν ἐα1ῦ5 νγμΙοἩ ῬείοΚκεη {ογεῖση απ] θ5. Παύενετ ἴ]ο 

Έδεσπιθς ΠΙαΥ Ἠανο Ῥθεη 1π ἰλμεῖγ οτἰσίη, αὖ ἴμο Ογ]καπ ετα δὖ Ἰεαςῦ 

απά ἴῃ ὑμ6 Αροβύο!ο ἂρ ευ πο Ίοησος τεαργοδεη{εᾶ {πο ουττεπύ ὕγρε 

οὗ γε]σίοις ὑΠοασ]ῦ απᾶ Ῥτασῦίοο ΑΠΙΟΏς πο “68. ΤΗϊ5 {ογεῖσῃ 

ε]εππεηπί Ώας Ῥθεει ἀετῖνες Ὦγ βοπιθ Ποπ ἴπο Ἐγίμασοτεαπς, ὉΥγ οἴ]ιεις 

{γοπι ἴ]ο Βγτίαης ΟΥ Ἐεγβίαης ΟΥ ΘΠ {ΓοΠΙ ιο {ατίμος Ἐαδὺ; Ῥα, 

θύμον (πταε]ς ος ΟνΙεηία], 155 εχἰςύεηοθ Ίας τιπ/1] ]αζε]γ Ῥθει α]πιοδῦ 

ππήνογςα]]σ αἱ]ονγεά, 

Τ]ιο Ιπγοεβίϊσαδιοης οἵ Ἠταηχκα], ρα]δ]οά ἢν ἴῃ 1546 ἴῃ 5 

Ζεϊἐδοϊυν 7, απᾶ οοπΙπαθά ἴῃ 1553 ἴῃ 15 “]οημαΐββοϊ γῇ, Ἠαγο σἶνεπ 

ἃ ἀῑβεγεπυ ἀϊτεοθίοη ο οπιγεηῦ ορίπῖοηι, Ἀταπ]καὶ τιαϊηζαϊίης υπαῦ 

Ἡβδεπῖσπι γγαδ α ῬΌΓΘΙΥ ΙΠπάϊσεποις στογ{Ἡ, ἐμαί 16 15 οπ]γ Ἐλατίδαῖδπι 

ἴῃ απ Θχασσογαύθα {οττι, απά μαῦ 16 Πας πούµμῖηςσ ἀἰδμποίίνθ απᾶᾷ οὖ/ο5 

πούμῖησ, ΟΥ πεχὺ ἴο ποίην, ὅο {ογοῖση ΙΠῃΠε6ΠΟΘΕ. ΤῸ αδαβ]Ιδη {5 

Ροϊπῦ, Ίο ἀ4ἴδραγασος {ο ταργεδεπίαθίοης οὗ ἘΗΙ]ο απἆ «9 οδερμας α5 

οο]οατθά {ο αυ ὑΠ6 ἐαδῦο5 ο ὑμὶν Πεαίπεη τοεαάςτς, πγ]]]α 1π ἐποὶν 

Ῥ]ασο Ίο Ὀτῖησς ἔου σαν α5 ααἰλοτϊ{θς ἃ ἨΠΙΡΕΣ οἱ ραβδαρες ἔγοτη {α]- 

τη 108} απά ταρρῖπῖσα] ντίβησς, ἵπ ὙγμΙς] Το ἆἴδεογνευς θίοτεησθς {ο 

ὑμ18 βοοῦ, Τπ {Πῖδ νίοη Π6 15 {ο[]ονοά Ἱπιρ]οϊϐ]γ Ὦγ βΒοπιθ Ἰαΐοτ 

ΦΙὔ6υ5, απά Ἰαβ Ἰαχσο]γ Ιπβαοποθὰ ἴλο ορίπίοης οὗ οἴμοιβ; πἩ]]α 

ΠΘΑΤΙΥ 811} Βροα]ς οἳ 118 Ἰητορισαβους α5 {μτοπῖησ στοαῦ Πσ]ί οἩ 

ὑπὸ ϱαΏ]οοῦ. 



ΤΠΕ ΕΡΡΕΝΗΡ. ; ΞΕ 

Τὸ 15 Ῥοι]αρς ἆαπσοχοις {ο ἀἰδδοπί {γοιι ἃ θυ υ]ο]ι Ίας {ουπά Ῥαΐ 

50 πας] ἄνουν ; Ὀαῦ πογετίῃμε]οεδε 1 απ ορ]σεά ὕο οοπ{θ55 τὴν Ῥε]1οξ νο. 

Όπαί, ν]αίουοτ γα]αο Επταη]κο]ς ΙπγοεβισαβΙοΏ5 πιαΥ Ίανο 85 οοη ὕτῖρα- ος 

ἐΐϊοπϑ ἕο ουχ Κπον]εάσε οἱ 1 ουδ] το]σῖοις ὑπουσηῦ απἆ Ῥτασίϊσθ, ἴ]παγ 

{μτονγ Πέ] ου πο σὺ οη πο Ἠϊδεοποςδ βρθοίαΙ1γ; απά ὑπαὺ ο ὈΠπὰ 

αοοθρίαηοθ οἱ 115 τοδα]ῦ ΟΥ̓ Ἰωΐίον γΙζοΓ5 Ίας συοαῦ]γ οὐδοιτοά ἴ]ο 

ἀῑδίϊποῦινο {δαύαγος οὗ {815 βθοῦ. Ι οαπποῦ Ὀαὺ ἑΠίη]ς Παῦ απΥ οη9, 

νγ]ιο Μ11 ΙηΥορθϊσαῦο Εγαη]κο]’5 τοῖθτοποθδ απά ὑθϑὺ 15 τορι]ῦ5 5ὔερ Ὦγ 

βίερ, υγ]] απγ1γθ αὖ ὕπο οοπο]αδῖοπ {ο Ψ]Ιοι Τ πιγβε]ί Ἠανο Ῥεοη 166, 

ας 119. {α]τηπάϊσα] τοδραχοἸος Ἠατο οί ος Ιπον]οάσο οὗ ἔ]ῖς ροοῦ 

πησγο 16 Ὑαδ Ῥείοτα, απά ὑμπαῦ νο πιαδὺ 5011] τεῖθτ {ο ο οδερῃαςδ απἆ 

Ῥ]ϊ]ο {ου αΠΥ Ρτοοῖσο Ἱπ{ογπιαζίοη τοβροοῦίης {μαπι, 

Ἐταπ]κοὶ δύων ἔτοπι ια οἴγππο]οσγ οὗ ὑπ6 παππθ. ἩἨο ΒΙΡΡΟΡΘΒ Ηἰβ ἄοαρ]ο 

λαῦ Ἐσσαῖος, Ἑσσηνός, τορτοδεηῦ πο ἀῑετοηυ Ἠερεον νγοτάδ, λα Ὃ ανα 

{οΥΠ1οΥ ῸΠ ο]ιᾶρτᾶ, ἴλο Ἰαῦῦο; ὐ1ν ἐδαπᾶας, ὈοῦἩμ οἰούμοά ἴῃ αζ- ηβ11θ. 

8016 (πῑθε]ς ἆποβδο'. Παγθυους ἴ]ετείοτο εἰῦμετ οὗ ἰἶιοθο πγοτάβ 

οοσισς, ἴμοιο 18, οὗ μετο πα Ῥθ, ἃ ἀῑτοοῦ τοί6ΓΟπΠΟΘ ἴο πο 

Ἐϊβεθηςς. 

Τὸ 15 ποὺ ἴοο τοῖς ἴο 5αγ ὑμαῦ ἴμοδο εἰγπιο]οσίες ατθ ΙΠΙΡΟΡΡΙΡΙΘ ; Ἐαία] οὗ- 

απᾶά ἐμ {ου ϱοτοτα] Υθ6µδοἩ5. (1) ΤΠο ἔννο γγοχᾷς Ἐσσαῖος, Ἔσση- η, 9 
γός, το Ρ]αϊπΙγ ἀαρ]ῃσαίο {οτπης οὗ ιο βαπιο Ἠθῦταυιν ΟΥ Αταπηθίο 

οτϊσίπα], Ἠ]κο Σαμψαῖος απᾶ Σαμψηνός (Ἐρίρμαν. αον. Ῥγρ. 49, 47, 

127, ἃπὰ 6Υεη Σαμψίτης Ῥ. 46), Ναζωραῖος απά Ναξζαρηνός, Τιτταῖος 

απᾶ Γιττηνός (ΒἱερἩ. ὮΥ7. 5. Υ., Ἠρρο]. “ων. νἱ. 7), πλ ΠΟ ἢ. νε 

ηΥ ΟΟΠΙΡΩΥΘ Ῥοστραῖος δα Ῥοστρηνός, Μελιταῖος απᾶά Μελιτηνός, απά 

ΏπΙΡΟΓΙ6ΒΕ οὔλετ οχαπηρ]ε5. (2) Ασαϊι; Ὑ]οη νο οοηδίάεχ οἶθ]εν 

νγογᾶ εἰπσ]σ, ὑπ6 ἀετιναῦίοη οβογεά 15 αὐθοπάεά να {16 πηοδῦ 5ετῖοιι5 

ἀϊβιοι]ῶο5. ΤΠοτο 15 πο τθᾶδοη ΨΠΥ ἴῃ Ἑσσαῖος {π6 ὦ 5ῃου]α Ίανο 

4ϊβαρρεατεά {γοπη οὐναφίά, νΥλῖ]ο 16 15 ΠΡ] ῬοββῖρΙο {ο οοποθῖνο {λαῦ 

εαπιαξ 5]οα]ά ἤν ἰαίκοη 5αοἩ αη Ιποοπσγποιβ {οτπι 45 Ἑσσηνός, 

(3) Απά Ἰαδίιγ; ο πιοτο Ἱππροτίωπῦ οί ὑπ ὕπνο νοτάς, ολαξίᾶ, πᾶ 

αἱγοιάγ α τθοοσπῖπεά (πτοεῖς εααϊγα]επύ ἴῃ ᾿Ασιδαῖος; απᾶ 1Ὁ 8ΕΘΠΙΒ 

Ἠ]σ]α]γ ἱπιρτοβαβ]θ ὑπαῦ ἃ {ΟΥΠ1 80 ἀἰνεισεπῦ ἃ5 ᾿Ἑσσαῖος 5ηοι]ά Ἠαγο 

{ακοή 105 Ῥ]αοσο. 

1ηάεεά Ἐταπ]καο!ς ἀετιναῦιοτβ αγθ σεπθτα]]γ, 1 ποῦ ππΙνεΓδα]]γ, Ώεροπᾶ- 

αραπάοπεᾶ Ὦγ Ιαΐος νυτῖύετς; απᾶ γοεῦ ὕμαδο 6αππθ Ὑπ]δους τεροαῦ 115 ον Ότο 

1 Ζεἱδο]γί[ί Ῥ.449 ἘΠῚ Εδεᾶεγ Παρί, πας] εἶπετ Ῥοαπιογκαπς 465 Ἠεττη Τ.. 
νο 8ΟΏοπ Υτοη Ἀπάθγεηπ Βοϊίθη Ῥοπηθτ]κί Τιῦν τ Ονίεπί, ἄας Ἠεῦτ. Ὀ]}ν πα]ο): 
πατᾶς, ἄαξδ Ἠεῦτ, "ΤὈπ, [ἄν Εἰ 586,07,  ΒΘΘΒΙΡΟΡΡ.4 54.455; Ποη αἰ 85 ΠΥ [{}9.32- 

22. 5.2 9 
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Τ]16 {θα 
εἶιαδία 
ποῦ 8Ρ- 
Ῥ]θᾶ 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ 
{ο {6 
ἘΒΒΘΙΘ5. 

ΤΗΕ ΕΞΣΡΕΝΕΡ. 

αποἰαξῖοης5 απἆ αοοορῦ Π15 τοδι]ΐ5, α5 15 {μο τείεγεηοςες Ψετε οη πα]]γ να]ῖᾶ, 

Όλοασ] μα πᾶτηθ οὗ ὑπ 5εοῦ Ἠας ἀδαρρεατεᾶ. ΤἩΗΕΥ 56επι {ο δε 

Βα βθθα σι! ἔ]ιο εἰαβΙΠίγ οὗ {Π6 εἀϊῆσα, αγεπ π]εη ἴμο {ουπάαξῖοα 

15. ππάεγπιϊπεά. Τηα5 {ος Ἰηδίαπορ ἀγα ποὺ οηΙγ πιαϊΙηίαϊπς αξίοτ 

Ἐγαη]χο] ὑπαὺ υπο Ἐβδεπες «πγετο Ῥγορεν]γ ποϊµ]πσ πποτθ λατ 5ἰαζίοι- 

ΑΥΥ ΟΥ̓́, ΤΟΤΕ πἰτὶοί]γ βρεακῖης, Ἰοσῖσα]]γ οοηβιςθοηὺ (οοπςε(ιιεη{ε) 

(Ωιαδίά πα, απᾶ “ὑμαῦ ἐλεγείογε ἴ]εγ πγεγε ποὺ 5ο {ασ τεπιονεά {τόσα ἐπ 6 

Ἐλατῖςοςς {]ιαῦ {αγ ο.η Ῥο γεσατᾶεᾶ ἃ5 ἃ 5εραγαῖο 5θοί,᾽ απἆ ΄αοοερῖ5 

οπ{ΙτεΙγ ἴἶεδο τοδι]{5) ΒΟΉ, ἂ8 Ἡο 5ασ5, «τεοςῦ οὐ ογ]δίσα] 1πγος- 

Ἀσα[ίοη ̓  (ΠΠ. Ρ. 463), θαὺ 6νεη Ῥο]άΙγ ἰπαης]αίος οελαφίαιέ] “086 

Ἔβδοπο πιοᾷθ οὗ 146” (10. 84), ἔΠοασᾗ Ἡο Ἠϊπιςε]ξ σῖνος α ΒΟΥ 

ἀιπετεπό ἀεγ]γαίίοπ οὗ πο πνονγά ΄ Εδεεπε, πισ]κίης 10 θ1σηϊ{γ «πας]εις᾽ 

ος “ Ῥαρίςίς᾽ (5εο α,ατο, Ρ. 349). Απά εγεπ ἴπΠοδο πο ἆο ποῦ σο ἴο 

ἴπῖδ Ἰοπσί]μ ΟΥ̓ Ιποοηδίδίθπογ, γοὺ αναῖ] {Πεπηδε]τες {πεεΙγ οὗ ἴλο 

Ῥαβδασος νἨοτο ο]αδίᾷ οςο15, απᾶ Ἰπθειρτεῦ 16 οἱ ὑπ Ἐϊεεπος, πΥ]]]ο 

ἀϊδΗποῦ]γ τεραάαπσ ἴ]ο εἴγπιο]οσγ.. 

Βαῦ, α]]λοασ] ᾿Ἔσσαῖος ος Ἐσσηνός 15 ποὺ ἃ (γοσ]ς ἔογπι οἵ ελαφίᾶ, 

16 πη]σ]ῦ 50} Ἠαρρεη ἰλαῦ ὑπὶβ ποτά πας αρρ]εᾶ ο ἴΠοπι 45 αη 

δρυμοῦ, ὑποῦρ ποῦ α5 ἃ Ῥτορεν πᾶπηθ, ΟΌΟπΠΙγ ἴῃ {Π15 σᾳ5ο {Π6 τε[ει- 

εηΏςο ουρῃῦ ἴο Ῥο τπητηϊβύαιςθα Ὁ]86, Ῥείογο αΠΥ οοπο]αβδΙοΏΒ απο Ῥαδεά 

προΏ 10. Βαῦ ἴῃ {αοῦ, αἴθ σοῖπσ ἰμτοισὶ 811 πο Ῥαβδασας, πο ἢ 

Ἐταπ]κοε] σῖνε», 16 15 Ἱππροδδίρ]ο ο Τεε] βαύιϑῆθα ὑπαὺ ἴῃ ἃ ἴησ]θ 1η- 

δίαποθ ἴ]μετο 18 ἃ ἀἰτεοῦ α]]αδίοη ὕο ἴΠο Ἠββεηπο5. ἈΘοπιεύῖπιος {ο ποσὰ 

ΒΘΘΙῺΒ ἴο ΓΟΙῸ {ο ἴμο οἷά 5εεῦ οὗ ὑπ (Λαφιαϊΐπι οὐ 4εἴάσαπα, 5 {ου 

Ἰηδίαπςο ὙΠ ΠΘη «0856 Ρεη /οεζεσ, ὙΠΟ νεὰ ἁπτῖπςσ ἴπο ΝΤασσαῦεραη γγαχ, 

15 οα]]οά ἃ ο]ακία". Αὐ 811 ονεπῦς ἴμῖς Ἡ. ᾖοβο 15. Κποπη {ο Ἠανο 

Ῥεσοπ ἃ ππαττ]εᾷ τηαΏ, {οΥ ο 15 βἰαϊαᾶ {ο ανα ἀἰςϊη]μενϊεοᾶ 1ῖς ΟΠ] ἄνθη 

(Φαῦα Μαίδγα τ33 ϐ); απᾶ ἐλετεῖοτο ο οαηποῦ πᾶν Ῥε]οπσες {ο {Π6 

βγ]οῦεχ οτε οὗ Ἐβεσπαβ. ΘῬοπιείῖπηος 16 15 επιρ]ογεᾶ απο σοποτα]]γ 

ίο ἀεποίο Ρῖοα5 οΏδειγετβ οἱ ἴπο οεγεπιοπίαΙ Ἰανν, α5δ {ος Ιηδίαπος 

νν]ιαη 16 15 βε14 ἴιαῦ νηῦἩ ἴμο ἆθαῖῃ οὗ οετζαίη {απιοας 6δας]ματ» ἴλμο 

ΟΠαβιάϊπι οραςθᾷ”. Τη 18 ]αὐίεγ 5εηδο {Πο οχρτεδδίοη ὩΣ ΝΠ Ὠ 1 ΌΠ, 

ιο αποϊοπῦ ος Ῥϊπηϊθϊνο ΟΠαδὶά τη” (2Γοπαίβδε]ι. ΡΡ. 31, 62), 18 Ρρετμαρς 

αδοά ; ἴον" ἴΠεςο Ῥγϊπιϊνο ΟΠαβίάϊΙπι ασαἶη α1θ τηεηθοπεὰ ἃ8 Ἠανίησ 

1 6,6. Κοαῖτι (Ρ. 256) απᾶ Ώετεπροιισ Ἐταπκε]” οσπ ποοοπηΐ οἳ ἐλμῖς Ὦ. 1ος 
(Ρ. τόδ, 461 εα.), πἩο Ῥοίῃ ἀειτο ἴῃ απ θατ]εχ το]απας, Ἰ{οπαϊδεε]γ. 1. 
Ἑδβεοπο οτι δοὺξ “ἃ ΡΗσβιοῖαη.) Ῥ. 405 54. 

3 ΜΊβῃηηδ Οπασίσαϊι 11. ἡ; Ζεἰίδετη". ὅ Ζεἰίσε]υ. Ῥ. 457, οπαϊδδε]ιγ. ρ. 60 
Ῥ. 454, ἸΙοπαϊδδε]γ. ῬΡ. 33, 62. 966 8Π.; 580 Ῥε]ου, Ρ. 36ο. 



ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΒΡ. 

πνθς απά ολΙ]άτεπ', απἆ 16 αρρεατς 4150 ὑπαῦ ια πετε 5ογαρι]οαδ]σ 

εχαοῦ ἵπ Ὀτίησίης ὑ]λαῖγ βαογ]Ποῖα] ο ετῖησς”, μας 16 15 Ἱπιροββῖρ]ο ἴο 

1άοηδ{γ ἔλαπα πδ]ι ὑπ6 Έϊβδοπος, 45 ἀθβου θα Ὦγ κ οδερῃας απά Ἐμ]]ο. 

Ένοη 1π ἔἼοδο Ραββασες οἱ πΥηῖο] πιοδῦ Ίας Ῥθυη ππαζς, ὑΠ 6 τ6ίογεηςθ 

ἶ6 πιογθ ἔμαπ ἀουθύα!. ΤΠας στοαῦ βίος 15 Ἰαῖά οη ο βαγίης οἵ Ἡ. 

1ολμπα Όεπ ΟΠαπαπῖα] ἴῃ ἈΠίδ]πα, Φοίαἠν 111. 4, ΄ Το {οο]ΙδΗ ο]αδίά απιά 

ἴ]ιο οἼεγευ ν1]]αῖη (119 ψΨ η ΠῚ) 1"), εὔο., ἃ Όλο ταῖτ οἵ ὑπ πνοσ]ά.᾽ 

Ῥαῦ ὑπ οοπποχῖοη Ροϊηῦς {ο ἃ ἨΙΙΙΟἨ ΠΙΟΤΘ σοποτα] πιοαπῖησ οὗ ο]αδί, 

απά ἴμο τοηάστῖης ἴῃ. βατοη]αῖδ,΄ ἨἩοππο Ρρῖαδ ααῖ ΙηβΙρίεης, Ἱπρτοραβ 

απ αβαύας, σίνες ο οοττοοῦ απ0ι0μθβῖ, ο πε παῖσ]ῦ βαγ ια 

ἴμογο 15. πο 0Π6 Τη018 πηϊδομΊενοις (Παπ ὑπ 6 Ὑτοηςσ-Πθαᾶςᾶ οοπηβοϊεπὔ]οι5 

τηϑῃ. Τὸ 15 ἴγαο ὑΠαῦ ὑπ6 (επιαγαβ Π]αβίταίο ἴ]ο εκρτγεδδίοη ΡΥ εκ- 

ΑΠΠΡΙ65 οἱ ]οδο πο ΠΟῪ αη ογοΓ-ραπούίΠοαβ τεσατά {ος εχίοτπα| 

{οΥΠ15 6ο 5ίαπά ἴῃ ἴμο γΓαΥ οἵ ἆοεάς οἵ ππθτογ. ἀπά ρετῃαρς γΙσ]/{]γ. 

Ῥαῦ ἔμογο 15 πο τοίεγ6ησθ {ο αΠΥ ἀῑδιποίίνο Ἐδεοεπο Ῥτασῦῖοες [ἢ {116 

Π]]αβίταίοης σἵνοη. Ασαϊπ; ἴμο ραγίης ἴῃ Μίδιπα δύγάο Αὐοίι ν. 

1ο, «Ἠο π]ιο β8ὺ5 Μίπο 15 πο απιά ὑμῖπο 15 ὑπῖπθ 15 [ἃ] οναδίά 

(τοπ ὧν Ὁ ὧν ο), 15 ααοίζεᾷ Ὦγ Α8ενενα] στϊὔευς ἃ5. ὑλοισ] 16 

γοίογγοᾷ ο ὑπ6 Ἐβδοπθ οοιητηαπΙὔγ οἵ σοοᾷς”. Βαῦ ἴῃ ὕ]ο Πγςῦ Ρ]ασο 

ἴμο 1άεα οἱ οοπιπιιΏΙϐγ οἱ σοοάβ ποα]ά τειΊγα, «Μπο 15 πο ἀπά 

ὑμῖπθ 15. π]πο’: απά ἴῃ Πο βεοοπά Ῥ]ασθ, ἴῑιο γηο]ο οοπζεχῦ, απἆ 

οβρεοία]]γ πο οἶαιδο ν]ΙοἩ ΠπππηθάιαῦοΙγ Γο]]ουγ (απά πνμ]ο]ι ἴ]νορο 

νηἸνθις ἆο ποὺ σνε), ΄Ἠο πο βαὖ5 Τμϊπο 15. π]πο απά 1ΠΙΠο 15 

ΩΙΠΘ 15 ν]οκαᾶ (9), Βμιονν Ρ]αϊπ]γ ὑπαῦ ο πααςῦ Ὀ6 ἑα]κει ἴῃ 18 

σεποτα] 5εη5θ “Ῥίοιιβ,᾽ απά ο 018 εχργεβδῖοη ΙΠΙΡΙΘ5 ποῦ γθοΙργο- 

σα] Ιπὔεγοπαησθ Ὀαὺ Ιπάϊν]άα] 561 ἀθη]α], 

1 Νίάᾷα]ι 538 α; 580 Τοπ 8.0. Ὦβ- 
ΒΔΘΥ. 

3 Μίεημπα Κορ], νι. 3, Λεᾷαγἴπο 
το 4; 860 Μοπαϊρεε]ι;. ϱ. 6ξ. 

3 μας ἄτᾶίσ (τα Ῥ. 81) βρϑδκίῃηρ οὗ 
{ιο οοπαπιαπΙ{γ οἱ σοοᾶ5 απποηπσ {Π6 
Έ!ββαοΏθβ ππ1{65, «Έτοπα {15 Ὑ]ΘῪ7 βρτίησς 
[πο ρτοτοετΏ; Ἠτοαιγ ΟΠαβεῖᾶ δασς5; ύπο 
απιᾷ ἰΠιίπε Ὀεῖοπιᾳ ἴο ἔ]ισο (ποὺ πι)” επαβ 
βῖνῖησ ἃ ἴπτη ἴο {Π6 ΘχΡΥΘΒΕΙΟἨΏ πἩΙοἩ 
ἴῃ 105 οτΙσίπα] οοηποχίοἩ 16 6065 ποῦ 
οἱ 811 Ταβυϊν. ΟΥ {Π6 οχϊβίβῃοθ οὗ βΒΈ ΘΗ 
ὃν ῬΤΟΥΟΙΌ 1 Πᾶγο ἰοτιπα πο Ίχασθ». Τὸ 
ορτἰαΙπ]γ 15 ποῦ βυρροβίθα ἴπὶ {Π6 Ρ88- 

βασο οἱ Ρίτ]ε Αὐοίι. Τιδίου ἴῃ {86 γο- 
Ίαπιο (Ρ. 467) ἀτᾶῦπ ἰαοϊγ Δ] θυ ἴ]ο 
πνοχᾷβ ο 18 16 ὑπ61Δ 6ΣΡΙΘΡΕ, 88. Ίο 

ΒαρΡοβος, τοοϊρτοσα{ϊοη ΟΥ ΘΟΠΊΤ ΠΥ - 
οἱ ροοᾶβ, εαρε(πης Τηίπο 15 πηΙπϱ) 
1ος «Τηπϊπο 18 {πο ἴῃ {πο βοοοπᾶ 
οἰααβο; /Τπο ΟΠαββιά τὺ Ἠαγο πο 

Ῥτορετίγ οἵ [15 οπΏ, Ὀπί τητιϑὺ ἴτοαί 
Ἡ 38 Ῥο]οησίηα {ο {π6 Βοοϊοίγ (0) 
ο ὧν Ιου Ιῦ)» Αἱ Ιϑαβέ, ας μι 
ΕἱνοΒ πο τοἴθτεησθ, 1 ΑΙΡΡΟΣΟ {πᾶ Ίο 
ΥΘΙΘΤΕ ἕο {Π6 581η6 Ῥᾶββασθ. Τ]Π15 γοιΥ 
οσρτθβείοη «πηῖηρ 15 {πο απᾶ {πῖπο 15 
1ΗΊΠΘ) ἆοθοβ Ἰπάςεᾶ οσσατ Ῥτονίοπβ]γ 
ἴῃ 88 βαπ1θ 5θοξίοµ, Ῥαῦ 10 15 αρρ]εᾶ 
α5 α [ουπιπ]α οἳ ἀβραγασεπιθπί {ο {6 
εαπι Ἰιαατεί (566. Ῥε]ον Ρ. 364), πο 
οχροεῦ ἴο τεσθῖνο αραῖπ α5 ΤΊΠΟΙ 38 ΠΟΥ͂ 
6ἱνο. Τη {5 Ίοοβο παν ἀταίσ ὑχοαίβ 
1Π6 πῳο]ο ϱαυ]εοί. Ἀθίπαι (ϱ. 204) 
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Ῥορββειρ]θ 
οοηηοχίοπ 
οὗ ε]αξίᾶ 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

Τὸ παῖσλύ Ιπάεεᾶ Ῥο αγσεᾶ, ἔλοισ] {815 15 ποὺ Εταπζκε]ς Ῥ]εα, ὑλαῦ 

βαρροδῖησ ἐμ ἴγαο εἴγπιο]οσγ οὗ ἐμ ποτά Ἐσσαῖος, Ἔσσηνός, ἔο Ῥο 

ΑπΠά οΊιαρο {6 Ἐγτίηο τεάϑο», σό-κθο.», 658, οἸαβήο (ἃ Ῥοββίρ]ο ἀετῖναδίοἨ), 
ἀἱδοαςξοαά. 

ΤἼρασε 15 
πιηΐϑγοῦτγ- 
8016 {ο 
{1118 νίθυγ. 

Ἐγαη]κε] 5 
βοοοπᾶ 
ἀθτιναβίοη 
ἔδαπιια ε 

οοηβΙζεΓ- 
εᾱ. 

οἶακίά πη]σΒῦ Ἠανο Ῥεεη 105 Ἠεῦταιν εαιἠτα]επύ ἃ5 Ῥεῖησ Αἰππ]]ατ 

η βοαπᾶά απᾶ πιεαπίηςσ, απἆ Ῥεγ]μαρς α]ππαῦεΙγ οοπηθοξεᾷ ἴῃ ἀετῖνα- 

Ώοη, ἴ]ο εχαοῦΙγ οοιγεδροπάῖπσ ὑγ]]θεγα] τουῦ ΟΠ (οοπαρ. ΙΠ) ποῦ 

Ῥεϊησ ἴπ π88 ἵπ Ἠεύῦτεν). Βαὺ Ῥείοτε πνθ αεοερῦ {μ15 εχρ]απαἴῖοη. 

πο ηατο ἃ τὶσ]ᾗῦ ο ἀεπιαπά 5οτηθ οτἰάεπος ΨΗΙ61, 1 ποῦ ἀεπιοπδίτα- 

ἀνθ, 15 αἲ ]εαδύ οἰγοατηκίαπθία], ὑμαὺ ολαδία 15 α5εᾷ οὗ ἴμο Ἐδεεπος : 

απα 0815 νε Ἠανθ 56εΏ 15 ποῦ {ογζμοοπα]ησ. ἍΊοχθοτες, 1 86 Ἐδεεπες 

Ἰαά μας ἹηΠοτ]θεά ὑπ παπι οὗ ἴμαο λακιάϊΐπι, νο 5ποα]ά Ἠανο εκ- 

Ρεοῦεά ἰλαῦ 105 οἷά ἄτεε]ς εᾳπϊνα]εηῦ ᾿Ασιδαῖοι, τ 101} 15 5011 αςεά 

Ἰαῦεγ Παπ ὑπ ἠαοσαβααπ 6Γα, ποα]ά 150 Ἠανο σοπε σι 165; ταῦθα 

ματ ἐμαὺ ἃ ποὺ γθε]ς πνοτά Ἐσσαῖος (ον Ἔσσηνός) «ποπ]ά Ἠανε Όθεπ 

Ἱηγεηίεα {ο ἴα]κ 15 Ῥ]αοε. Βαῦ Ιπάεεά ἐπ Ῥγτίαο Ὑετδίοη οὗ 6116 

Οιά Τεβδίαππεπὺ Εαγηῖδμες απ αγσατηεηὺ ασαϊηςύ {815 οοπγετΩΙόγ οὗ 

ὑπ Ἠεῦτενν ολαδίᾶ απιᾶ ἴ]ο Ὀγτῖαο ολαξγο, συ ΒΊΟΝ. τηαδῦ Ῥο τεσαχᾶεἆ ἃ5 

αἰηοδύ ἀθοῖδίνο. ΤἩο6 πΊἍπιετοιι5 Ραδδασες ἴῃ ἴμο Ἐδαίπις, πμοτο ἴ]ιθ 

οκρτοβδίοης «ΝΙΥ ολαδιάϊπι, “ ἯΠ5 οἰαδίάΐπι; οσο (ΚΧΣ. 5, ΧΧΧΙ. 24; 

κχσνή. σδ, 1, στ, Ἰκχῖς, 2, Ἱσααν. Ὁ, κονή. το, ὅσνι πο οσα, 

οχ]ιχ. 9: οοπΙΡ. ΧΧΧΙΪ. 6, οχκ]ικ. 1, 5), 566Π ἕο Ἠαγο βυσσοϑύθα ἴμα 

αββιτπηρίῖοη οἵ ὑπμ6 παπ]θ ἕο ο ογἰσῖπαἰι Αβιάφαηῦδ. Βαῦ ἴῃ βπο] 

Ῥαβδασες ΟΠ 15 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ, 1 ποὺ τπίγετεα]Ισ, τοπάετοἆ ἵπ ἴ]μο 

Ῥοβ]Ι{ο ποῦ Ὁ το», σύ-.οο.», Ὀυὺ ὮΥ ἃ σγο]]σ ἀππετοπῦ ποτά κτλ πλ 

κατ. Απᾶ ασαϊη, 1π ὑπ Ῥοο]κς οὗ Ν[αοσαῦθεΒ ἴ]ιο Βγτῖας τεπάετίης 

{ου ὑπ6 ηαΠΙΘ ᾿Ασιδαῖοι, 6λαφίάϊῦπι, 18 ἃ ποτά ἀετιγεά Γοπι αποῦλον 

ααἰΐ8 ἀῑπάποῦ τοοῦ. ΤΠεδο {αοῦς βῆουγ ὑ]λαῦ ὑπὸ Ἠεῦγουν ολασίά πὰ 

Όπο Ὀγτίας οἸαςγο Ψετο ποῦ Ρταοῦϊοα]]γ εααϊγα]εηπί5, 5ο ἴΠαῦ ἐ]ο οπς 

πνοι]ά βασσοθέ 86. οἴμες; απά μιας 811] ρτεδαππρᾶοἨ 1Π Έανουχ οὗ ἃ 

οοπηοχίοη Ῥείγγεεπ ᾿Ασιδαῖος απᾶά Ἔσσαβῖος 15 τεπποναᾶ. 

Ἐταπ]κα])ς οἴλει ἀειιναδίοη Ψ129, ἐδαπᾶαε, 5ασσεριεά 5 απ οᾳι- 

: να]οπύ {ο Ἐσσηνός, Ίιαδ {οαπᾶ πο Ίαγοιτ πδ Ἰαῦο; πντΙὔθῦ5, απιά 

Ἱπάθθᾶ 15 ἴοο {αν τεπιονεά {οπι ἴμο (τεεῖς {οτι ἴο Ὦο ἴεπαρ]ο. 

Μος ἆο ὑπὸ Ῥαδβασος αιοἰοᾷ ὈΥ Πτα” τοβιῖγο οὗ βισσοδῦ αΏγ α]]ηδίοη. 

αποίθς {μθ Ῥαβεαρο οοτγοο{]γ, Ῥαξτεῖετ Ὦγ 1ο Ιαΐοτ ὅθ νγβ Ῥδσμτςδο ἐπ Βγτίαπ 
16 πετοτίῃεῖθΒς {ο Έιββοπθ οΟΠΙΙΗΙΙΠΙΡΤΗ. «5866 ΊΠΘΑΠΒ οχαοῦΙγ {ο 54Π1ΙΘ 85 

1 Της 15 ἨΗΙίπισ5 γίοπ ((εδοσ]ίο “Ηακίαϊηι.᾽" 
ἄο8 Τοίχος Ιεταεῖ Ῥ. 427). Ηθ πιβίη- 3 Μοἰίδε]η'. ὈΡ. 455, 457) Μοπαϊβδε]ιή, 
ἐαΐπς {Πα “ΠΟΥ ππετε σα]]οᾶ ΄ Ηαξίαϊΐπι Ῥ. 32. 



ΤΗΕ ΕΞΦΕΝΕΡ. 359 

{ο {π15 5εοῦ. Ἔ]ας ιν Μίρδμπα /λεπιαί, νΙ. 6, Ἴνο τὸ ἴο]ά ἴλαῦ ἴἶια 

5ομοο] οὗ Η1]]ε] Ῥογπαῖῦ5 α οοτύαῖπ Ἰϊοεηςο ἵπ ἃ ρατβοα]αχ πιαδίοτ, Ῥαῦ 

16 19 αἀάεᾶ, “ΤῊΘ τον οὗ ὑπ βο]ιοοὶἱ οἵ Ἠι]εὶ {ο]]ογιεά ἴπο Ῥτε- 

εορῦ οἱ {μα 5οἶοο] οἵ βΠαπιπηα!. Ἠστε, α5 Ἐταπη]κα] Ἠϊπιςα]{ οοη{θβ5ο», 

Όλο Γεγαφα]επι Τα]ηγαᾶ Ίκπονς πούμῖησ αοιπῦ Ἐββεπος, θα οχρ]αῖης 

ἴμο ποτά ὮΥ 13, 1.6. αρτῖς]ἡῦ, πνοτμγ)ς π]]]ο εἱδοιγ]στο, ας ΒΘ 

α]]ουγς”, 16 τηαςῦ Ἠαγο ἰλῖς σεπετα] 8εης5ο, Ἰπάθεα ἴπο πιεηθίοη οἵ ἐπ 

έβοηοο] οἵ ἨΗ1]ε]᾽ Ἠενο βθϑὴβ {ο εχο]αᾷο ὑπ6 Έβεοπος. Τη 105. οοπ- 

ῬτεΠεηβῖτο πιεαπῖτπς 10 7111 τηοδὺ παζατα]]γ Ῥο {α]κοη 4150 ἴπ ἴμο οἴμοτ 

Ῥαβρασε αποἰεᾷ Ὦσ Εταπκαί, Αὐακιιδηη, Ἴτ α, Ὕ]ετο 16 15 πἰαζεά ἐλαί 

{86 Ρτοππποίαὔίοη οὗ ἴμο 5αοτεά παπης, ὙΠΙοΗ {οτπηετ]γ σας Κπούνη {ο 

ϱ]], 15 που οΠΙΥ {ο Ῥο ἀϊνι]σεᾶ 6ο ο Ὠ)ν]2Ν, 1.6. ἴμε ἀἱδογεοῦ, 4πποησ 

ὑπ6 Ῥτϊεςῦ5; ἃπα ἴῃ {αοῦ 1 οοσαχ5 1Π τείογοηοθ {ο ἴ]ο οοπιπηαηΙοα 101. 

οἵ ἴλθ Β4Π1θΘ πΙγΡίΘΙΥ ἴῃ πο Ιπιπιθάϊ]αῦε οοπῦεσύ αδο, μου 16 οοι]ά 

ποῦ ΡοββῖβΙΣ Ῥο ἐγεαίεᾶ ἃ5 ἃ ΡΓοΡΕΓ ΏΠΗΘ; 1912) "Δ ΠΞ ΤΟΝΙ 1101 119’, 

ἔπν]ιο 15 ἀἰδογεεί απᾶ 1πεε]ς απἆ ας τοασμεά πηϊάζ]θ ασε,’ οἷο. 

ΟΕ οἴ]ογ εὐγιπο]οβῖθξ, ΒΟ. Ἠανο θη 5ασσεδίεά, απά ἐἑΠτοιρ] Ο/ιου επρ- 

ΒΊΟΝ Τὲ πη]σ]μέ Ῥο 5«αΏροβεά {μα Έβδεηθς 816 πιηθοπεᾶ ὮΥ παπιθ ἴῃ σος Ἶ 

{π Ταϊτητα, 59098, αδγα, “ἃ ΡΗγβΙοῖαη, 15. ο οὁπ6 ΥΠΙοἩ Ίαβ {οτπᾶ ἴῃ {89 
3 ς κ. Ἱπαπηπα- 

πηοδῦ (άνοια. ἘΟος ἴ]θ Τεβδοη8 σἴνεη ρου (Ρ. 25ο) ὑπῖς ἀετιναζῖοη (0). Αεγα 

βεθτης ΠΙΘΉΪΥ Πππρτοβαβ]ε, απᾶ λα Ῥαβδασος αιιοζοᾷ ατα ατΐθ 1πβα{]- τς 

οἰϑῃῦ ἴο ογετχοοπιο μα οΏ]εσβίοηϐ. ΟΕ ἴἶεδο 0Π6 βύγοηρθϑῦ 15 ἴῃ {ῃ6 

Ταμπα. 2 ετας. Υοπια ΠΠ. 7, ΏΒΥΘ πγ6 ατα (014 ὑπαῦ ἃ οετίαίπ Ρ]ιγβιοῖαπ 

(5) οβετεά {ο οοπιπχιπ]σαίο ἴ]ο βαογθᾷ παπηθ ο Ἡ. Ἐϊποβας πο πο εαρ- 

505. οἵ ΟΠαπια, απά {ιο Ἰαὐίον τείαδεά οὐ ὑπ6 στοαπά {]λαῦ Ίο αἲο οὗ ο ο) 

ἴμο υΐπος-- 15 Ῥεῖηπσ τεσατάεά α5 ἃ ἀἰδᾳπαμβοαίοἨ, αρραγεπ{]γ β8βες 

Ῥεσβαςο 16 νγαβ Ιποοηβιςεπυ ταῦ μα Ἠϊσῃμεςῦ ἄεστοο οἳ οεγοπιοπ]α] ας 

Ρατ1γ”. Τε βατηθ Βύουυ 15 ὑο] ἃ 10} Βοτηθ πιοΙΠοαίίοης ἴῃ ΝΤιάτας]ι 

Φολε[οί]ν τὶ. ττ΄. ἩἨστο Ἐταηκε], ἔποαρῃ ΠΙτηΒ61Ὁ (85 τσ μᾶνθ 5εεπ) 

δαορθπηρ ἃ αἰδυοπὺ ἀειῖναίίοη οἵ ιο σου  Ἠβεοπο; γεῦ 5αΏρο5ας 

Όιαῦ ὑπ15 ραν ϊουϊαν Ῥηγειοίατ Ῥε]οησοᾶ ὕο {Π6 βθοῦ, οἱ ἴ]ιε 5016 στοιιπᾶ 

ὑμαῦ οετεπιοπ]α] Ρατ; 15 τερτεδεηζεά ἃ5. ἃ απαβοαθίοη {ος {πὸ 

ΠπΙΙαΙοη 1Πῦο πο πγβίοτγ οἵ ὕπΠ6 Βαογοά Ἀαπιθ. ΤιόννΥ (1. ο) ἀθηῖοι 

ἔλαῦ ὑπὸ αἱ]αδίοη ο ὑπ {{{Ππ85 15 τσ]ζ]γ Ἱπύετργείαά: Ῥαῦ εγεπ 5α)- 

Ῥοδῖης 16 {ο 9 «οττοοῦ, ἴ]ιο Ῥαδεασο 15 αιζο δπὶ Ἱπαάεφτιαίο Ῥαφὶς οἴίμει 

1 Ποπαίδεε]ιγ. Ῥ. 32. Ώοετεηῥροττσ Ρ. 17ο 584. 

3 Ζεἴίδε]ιγ. Ὁ. 455. 4 906 Τόν” Κὐϊὶ.- Ταῖηι. 1,65. 5. ν. 
ὃ Ἐταηκε] ΙΜοπαίκεεΠτ. Ὁ. 71: οοπαρ. ἩἨβ58οΥ. 
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(2) εαδα]ι 

«το 4ο.” 

ΤΗΝ ΕΡΡΕΝΕΗΕΡ. 

{ου Εταπ]κε]ς οοπο]αδίοη αι 0μῖς ρατβοι]αν ΡΙγβιοῖαη. γγας απ Έδεεπα, 

ος {ο ἴπε ἀεγῖναίίοη οὗ ὑπ πγοτᾷ Ἐϊδεοπε υγ]]ε] οἴμεις ππαϊηζαῖη. Ασαΐτ, 

η {πο εἰαεπιεπὺ οὗ Τα]πι. ο ετις. ᾖαἰλιδοίἠν Ἡ. 3, ὑμαῦ οοττθοῦ τηαΏ]- 

ΒΟΠΙΡί8 πνετε οα]]εά Όοο]κς οἱ 19Ν’, ἴμο ποτά 4εἲ 15. σεπετα]]γ ἴακετπ α5 

ο ῬΓΟΡΕΥ ηαπηθ. αὖ ενεη 1 ἐμῖς Ιπζεγρτείαξίοη Ῥο {α15ε, ἴπετε 15 Ώδο- 

ἸαὐεΙγ πούμῖησ 1π ἴλο οοηΐοχὺ π]ΙοἩ 5ασσαςί5 απγ α]]αδίοη {ο ἴα 

Έβεεηος",. [ἢ 11 πιαπηθγ ἴ]α ραξσασε ἔτοπι δαπ]εζγύο 99 ὦ, πι Πετθ 

α Ῥ]ηγβιοίαη 15 πιεηθϊοπεά ὃ, 5αῬρροτῦ5 πο 5.0 Ιπίθγεποθ. 1πᾷθεᾶ, ἃ8 

{115 Ἰαδὺ Ῥαξδασο τε]αῖες ἴο ἔῃ {απη]γ οἱ ὑπ 4εὶ, Ἆε οὔνιοιδ]γ δ πὶ 

Ἰανο Ἠαά πο οοππεχῖοη πηΙζῃ {πο οε]Ιραίο Έδεεπος. 

Ἠτιύλετίο Όαγ 56ατοἩ {ο {Πο παπῃ]θ ἴπ ἴΠε Τα]πιαᾶ ας Ῥδεπ ππςπο- 

ορας[ζα]. Όπο ῬοββΙρΙΠσ Ἰούπεγεν 501] τεπιαῖης, ΤῊ6 ἰα]πιαά]σα] 

πΤ106Υ5 5ροα]ς οὗ ορτίαῖη ΠΟ  ΄ππεπ οὗ 4εθάβ); απά 1 (45 5οπιθ 

5ΙΡΡΟΡΘ) ἔλε πᾶτηρ Ῥρεεπο 15 ἀετῖνεὰ {ποπ ΠΝ Ἠατο νο ποὺ Ίεγο ἐπ 

τη θη 00 ἹΠΙοἩ πο απο πεεκῖησῖ Ἐταπχκε] τε]οοί5 ἐῃ6 εἴγπιοίοςγ, 

Ῥαῦ Ῥτοβεες ἴμο Ἰάεπάβοαθίοη”. ΤΠο εχρτεβεῖοη, Ἡς αχσθΒ, 15 οὔθ 

564 ἴῃ οοπηεχίοη ση ο]αδίάἰπι. Τῦ βἰσηϊβος «πηῖτασ]ο πνο]κους, 

δ. ἐμετείογο αρί]γ ἀεδοτίθος ἐπ6 βαρεγπαίιτα] ροψετς «αρροδεά {ο Ὀ8 

οχοτοῖςσεᾶ Ὦ} ἴ]ιο Ῥϊεεεπος”, Τμα5 σα ατε Ἱπ{ογπιες ἴῃ Μιςηπα δοίαή Ἱκ. 

15, ὑπαῦ “θη Ὦ. ΟΠαπῖπαἩ Ῥεη Ώοσα ἀῑεᾶ, ἐπ πια οὗ ἀεθᾶς οΘαδες; 

ν/]οη Ἡ. {ο5α Κα δ! πία ἀῑσεᾶ, ἴ]ιο οἩαδι(ϊπι οραςεᾶ. Τη {πο {1 εγαδα]θια 

Τα]πιπά Ἡούπευεν {15 πιῖεηπα 15 τοαᾶ, «Πιν {πο ἀθαῖῃ οὗ Ἡ. Οµα- 

ηΙπαἩ Ῥεη Ώοδα απἆ Ὦ, 0586 Κοαξϊπία {πο οἹαδιά πα οεαδεςᾷ’; 8116 ἐμ6 

(απιατα ἐμοῦ εκρ]αῖης Ἡ. ΟΠαπῖπα]Ἡ {ο πᾶν Ῥδει οπθ οὗ ὑπθ ἡ 

πωνο. Της, Ἐταπ]κε] οοπο]αᾶᾷθς, {πὸ Ἰἀθη τυ οὗ λεδο να δ Ὠ ΤΟΠ 

Ῥοσσπιος 560111 πιογο ῬΡ]αϊπ. Νου 16 56επης οἶθατ ὑπαὺ ὑπ εχρτορδίοη 

ΠΟ ὌΝ ἴῃ ΒΟΠ1Θ Ῥίασςς5 οαηποῦ τοίογ {ο πηῖγασα]οα5 Ῥούε5, Ὀιὔ 

Τηιδῦ ΊηθάΠ «πιοη οἳ Ργασθίοα] σοοάπαςς, 5 {ος Ἰηδίαπορ ἵπ ϑμοσαΐ, 

στα, 53 α; απᾶ Ῥοΐπσ ἃ σεηογα] ἴεπη οχρτθρεῖνο οἱ πιοτα] οχοθ]]οπςο, 

10 15 παζιγα]]γ οοπηοοίαά σι} ολακίώ πα, ννλῖο 15. Ἰκουῖδο ἃ 6επεγα] 

1 Ττσεᾶ 1π ἵατοατ οὗ 05 ἀετιπα[Ιοη 
ϱσ ἨΗετ21ε]ᾶ πτ. Ρ. 398. 

3 Τμο οδίῃ. ἰακαπ Ὦσ ἴο Ἐϊδεσπθς 
(ζοξερΗ. Β. ο. 11. 8. 7) συντηρήσειν... 
τὰ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν βιβλία «8η Ὥαγο 
ποῦλμ]πσ {ο ἆο ὙΠ αοσπτασγ ἵπ ἵταη- 
βοτ]ρῖησ οοΡῖθΒ, ἃ5 ἩοτΣ{ε]ᾶ (τι. ῬΡ. 205, 
407) 5εεπηβ {ο Ιη]. ΤΗο παίυτα] ΤΉ 68}- 
ἴῃς οἱ συντηρεῖν, ' ἴο Ίτεερ βαἴθ ΟΥ 619503 
δια 50 “ποὺ {ο ἄτα]σο) (6.5. Ῥο]γσὸ. 

χχχ]. 6. 5 οὐκ ἐξέφαινε τὴν ἑαυτῆς γνώ- 
μην ἀλλὰ συνετήρει παρ᾽ ἑαυτῇ), 15 8150 
[Π6 πιθαπῖησ βαρσοβίθα Ἰετο Ὦγ {μ6 
οοπίθοχί. 

3 ΠῊ 6 ραββᾶρθ 15 αζάποεςα ἴῃ βαρρογῦ 
οὗ ἐμ15 ἀουϊγαύϊοη Ὦγ Ῥετεηπροπιρ Ρ. 

175. 
" 5660 Ζοἱἰδε]γ. Ῥ. 435, Μοπα 580}. 

ῬΡ. 68---γο. 
δ᾽ 366 ΒΌΟΥΘ, Ρ. 351. 



ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΕΡ. 

ΝΟΥ 16 (Πετο αΠΥ τοβδοῦ ΠΥ 

10 15. ὑταο ὑπαῦ βὔογῖθβ 

ἴθττη εχρτοβαῖνο οὗ ΡΙείγ απά σοοᾶποςς. 

16 5Βῃου ἃ ποῦ αἱναγςδ Ῥο ἔα]κεη ἵπ {15 56Η86, 

419 ἰο]ά οἱδου]ιοτο οἱ ὑπ15 Τὰ. ΟΠαπίπαἩ, υνλ]ο] αδοτῖρο πΙγαοι]οιβ 

Ῥούψ6ις ο τη, απᾶ ἨεπορῬ ἴΠοτο 15 ἃ ὑεπηρθαδίοη ἕο ἐταηρ]αῖο 16 ὁ ποή- 

ἀεγ-φογ]κον, 85 αρρ]ίοᾶ {ο Ἠϊπα, Ῥαῦ ἴμε Υοβδοη 15. απ]ζο Ιπβα/Ποῖοπῦ, 

ἸΜογθογεν 1ῦ πιαδύ Ῥο οὐδεινεά ὑλαῦ Ἡ. Οµαπῖπαμς 18 15. ἃ Ῥτοπηί- 

πεπῦ ΡΕΙΡΟΠ ἴῃ {πο Ἰεσεπάς οἱ 15 πιῖτασ]ες τεροτύεά ἴῃ Τααπιν χ4 ὃ; 

ὉΠ Πας ἵνα πεοά Ἠαγά]γ 5ίορ ο ἀἴδοαβδν ο Ῥοββῖρίο πιθαπῖησς οὗ 

πώνὈ ἡ), 5ἶηποῬ Ἠ]5 οἸαῖπα ὕο Ῥεῖης οοηβιἆογθά απ ΕΒΒΘ ἢ 6 αγο Ὀανγοά 

αὖ μο οαὐποὺ ὈΥ {15 {αοῦ”, 

Τὸ Ἰιαβ Ῥθθῃ αβδοτίοά ᾿πάθθα ὈΥ ἃ τουοπῦ απ{1οΥ, ὑπαῦ οηθ ὙΘΙῪ 

αποϊοηῦ «ουδ ὙΥΙΟΣ ἀἰδιποῦΙγ δαορὺβ ἐς ἀετιναῦίοῃ, ἃπα ας ᾱϊς- 

ὑποῦ]γ εἴαῦες ὑπαῦ ἴμο Ἐβδεπες Ἴνθγο ἃ οἶαςς οὗ Ἐματίεθες', ΤῈ ὑΠ15 

γ6γθ πο 856, Ἐταπ]κο]” 0Παοιγ, ἰλοιρ]ι ποὺ 5 εὔγπιο]οσγ, πγοι]ά 

τοοεῖνο α αἰτικίπσ οοπῃτπηαῖοη: απᾶά 16 15. λετείοτο Ἱπιροτίαπό {ο 

επαπ]το οἨ Ὑμαῦ {οαπζαῖοη {Π|6 αβδοΓίΙοη τορῖς. 

361 

τν απββραχρ” Θα ΠΟΥ {ον {118 ρἰαζοππεηπῦ ἵδ ἃ Ῥαδδασο {ΠΌΤ ΤΠῸ δπ- 

Όιο «οί, οἱ ῬΔΡΌΙ Ναΐλαπ, ο. 37, Ὁ]Ιοῖ, ἃ5. Ίο σἶνας 10, αρρεατς ϱο 
{που 

Υ {115 

οοπο]αβίνο; «Τ]ετο απο εἰρῃὺ Ἱεπάς οἳ Ῥ]ιατίδους...απιᾶ ἴμορδο Ῥ]ιατί- ἀθεϊγαϊϊοη 
{τασαᾶ {ο 

5665 ὙΠΟ νο ἴῃ οε]βασγ απο Έβεεπες.᾽ Ῥιαΐῦ ν]αδ απο ἴ]ο {οί απ ϱ1ΥΟΥ, 

οὗ ὑπ οδβθῦ Ζ᾽ηγ8έ, ΤΠ Ῥοοἷς να οετίαϊπΙγ ποῦ ντ]ίει Ὦγ 105 

τεραῦεά οπαύμοτ, ὑπὸ Ὦ, Ναϊμαν νο πας ν]ορ-ργοβιάθηῦ απάἆοτ ἐπ 

γοππσου (απια]ο] αροαῦ Α.Ρ. 140. Ιῦ πΊαΥ Ροββίῦ]γ ἸἨανο Ῥουπ 

{οππάςά οἳ αἩ θαγ]ἱοΥ {Υοαίῖδο ὮΥ {Πα {απποις ἴθασ]οαν, {λοισ] Θν6Π 

015 16 νονγ ἀοαδίζα]: Ὀαὺ ἴῃ 15 Ῥτοδεηί {ον 18 15. ἃ οοπηρατα(ΙνοΙγ 

πηοάθγΏ νο. Ότπ {π15 Ῥοϊηπό 81] ΟΥ αἰπιοςῦ 811] τοοσπῦ Υγ1ὔ6Υ5 

ου ἨΠοῦγονν Πθεταίτχο ατθ αστθαά΄. εοοπάη; Τὴν Οἵπδρατς Ἠας ἰα]καιι 

ἴμο τοαάῖησ Οκ 1ΠΘΙΠΟ, αῦπουιὺ ενεη ππεηθ]οπῖης απγ αἱθογπαίίτο. 

ἨγΠιαί]ιο ὑπ6 σου 5ο τεαᾷ ατα οαραβ]ο ο ὑπ6 τηθαπίηπσ Ὑν]]οἩ Το 

Ίμας αβρισηεᾶ ἴο ἴμετη, ππαΥ Ῥο ΠϊσΠ]γ απεξοπαΡ]ο; Ῥαῦ αὖ 411] ονοεπί5 

{815 εαπποῦ Ώανο Ῥουπ πο οπἰσίπα] τοπάίπα, α5 ὑΠ6 ραγα]]ε] Ραβρασος, 

1. Τααπῖι]ν 24 Ὁ, Υοπια 53 ὃ; 5εο Βα- 8 Αἰπβοττρ ἴῃ ἘΙίο Οφψεϊοραεᾶία 
τοπ] 5 2715 πα τιτ. Ῥ. 313. 

3 Τὴ {Π15 απᾶ Αἰπηῖ]αγ οα5ος 15 15 τἹΠ- 
ΏΘΟΘΒΞΗΙΥ {ο οοηβῖάοτ πΠοεί]θγ {Π6 ρεύ- 
ΕΟΏ5 ππεπ{ίοπθς τηΐϊσηῦ Ἠαγτο Ῥε]οπσοᾶ 
ο {11959 190586Γ ἀἱδοῖρ]ες οἱ Ἐββεπίρπι, 
πο πηαχτίθᾷ (566 4Ῥοτθ, Ρ. 82): Ῥο- 
οαπ5ο ὅπ Ἰάοπίιβοα[Ίοη 15 πηθαηΙησ]θββ 
υη]εςς Π6 βύγιοὐῦ οτᾷεχ πποτο Ιηεπᾶεᾶ. 

Β. Υ., 1. Ῥ. 820: Θ60Π1Ρ. Π88επεδ Ῥ). 22, 
28. 

4 ϱ.ςϱ. εΐσοτ Ζοἰ δον [ Τ. ζΜᾷΐδε]ιε 
Τ]ισοϊοφίο νι. Ὁ. 29 84.; Ζιη «οϊίεξ- 
ἀἰοεπιδἰ]ίσ]ιε Ἰογἰγᾶσο Ῥ. τοῦ 56. : σοτηΡ. 
ΒἰαϊπβσἩπεϊάεν 6αίαῖ. Ποῦ. Βιδί. Βοαϊ. 
60]. 2932 54. 1689 Ίππο Ἰαβδὺ τα[ογοηςσθΒ 
ΔΥῸ σῖγεη Ὦγ Ὁν ἄππβρατρ ΠΙΠΙΡΕΙΙ, 
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ΒΔ]. ϑοέαΐ, ἴο]. 22 ὃ, Ίετας. οίαῖν Υ. 5, θεια. Ῥεγαλ]οίι Ἱπ. 5, 

(ααοθεά Ὦγ ἙῬαπκίοτί απά Τμενγ, 5.0. 15), ἀἰδπείΙγ Ῥτουθ. Τπ 

Ῥαλ]. αθοίαᾖν ].ο., ὕΠ 6. οογγεβροπᾶῖησ οχΡργεδδίοη 15 ΠΟ ΠΝ 1Π3ΊΠ ΠῸ 

«Ὑγ]ιαῦ 15 πιγ ἀπίψ, απᾶ 1 ση] ἆο 16 απἆ ἴἶο Ῥαδεασο ἴπ σετας. 

Λογαλᾖλοίήν ].ο. 15 ἴο ἴλΠο βαηθ εβεοῦ Τηθ5ο Ῥατα]ε]ς 5πον ναί 

{886 τεαάῖησ ΠΟ ΝΜ Ὶ "ΠΛΙΠ ΠὉ πως Ὀ6 ἑα]κεη αἶδο π «Αδοίζ, ο. 37, 

50 ὑμαῦ ο Ῥαδεασο 11] Ῥο τεπάετεᾶ, Τιο Ῥματίδεο 1ο βα 8, ΝΥ Βαῦ 

15. ΤΥ ἀαΐγ, απἆ Τ ση] 4ο 10. Της ὑπ6 Ἠδερεπες ἃπα ΘΟ] ΠΌΘΟΥ ἆἱς- 

αρρεαχ ἰοσϑῦμευ. ζΖαβέϊῃ ; ΙπαδπιποἩ ἃ5 Ὃν (ἱπδρατς Ππιδε]{ 865 ἃ 

π/ο]Ιγ ἀῑΠετεπῦ νον οὗ ὑπ6 πᾶτὴθ Ἔββθπθ, οοπηθοῦίης 16 αἴϊπος τι ἢ 

ἸΝΠ απ ἌΡΤΟΙ, ος ὙΠ ΟΠ “ Ρἱουβ᾽,᾿ 1 15 ἀΠΠ οι] ἴο 566 που Ἠθ οοι]ά 

ἑαπς]αίο Ὁ ἦ Εββοπθ᾽ (νοπι δ" «ἴο 4) ἴῃ {1115 Ῥαβξασθ, οχοερῦ 

οη ο βαρροβιθίοῃ ὑμαῦ Ἡ. Ναύμαδῃη πας επΏτεΙγ Ἰσπογαπὺ οὗ ἴπο 

οτίποσταρΗγ απά ἀετιναᾶοη οἱ ὑπ6 ποτὰ δδεηπθ. Ὑοὺ, 1 απο] ἴσπο- 

ταηςσθ Ψετο οοποεῖναῦ]θ ἴῃ 50 αποϊἱεηῦ ἃ του, Ἠϊ5 Δα ΠΟΥ οἩ {815 

αιθβίοη πγοα]ά 6. αμβο]αθε]γ υγοτίμ]οβ. Βαῦ Ιπάοεᾶ θὲ αἰπβθυτρ 

σοῦ] αρρθαχ ο πανε αἀορίεά {Π15 τείετεποῬ ἴο Ἡ,. Ναίματ, τιν ἴλο 

γοαῖησ ΟΕ ἴμο Ῥαβδασο απᾶ ἴμο Ἱπίεγρτείαίιοη οὗ ο Ἠαπ1θ, {τοι 

ΒΟΠ1Θ Οὗ ντε”. Αὐ 81] ενοπίς 16 15. απο ἱποοπϑιβύθη ση] 

Ἠ]5 ΟΥ οΡΙπΙοἩ α5 ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΡτενΙοι5]γ. 

Ατο ἐπα Βαύ, ιοασ] νο Ίανο ποῦ 5αοοθεάεᾶ ἴῃ Ππάϊηπσ αηγ ἀτεοῦ πηεη/{Ίοη. 

τν ο ἐ]ῖς 5οεῦ ὮΥ παπιθ ἵπ {πο Τα]πιαᾶ, απά 411 ὑπὸ Ιάεπαβοαίίοης 

Ώοιρ]μποῦ οὗ ἴθ ποτὰ Ἓδδοπο τὶν «ἀἆἴνεισο αχργορρίοης οσσοπτης {λογο 

τοι κα Ἠατο 1164 ας οη εχαπηϊπα(ίοη, 16 τοῦ ]] Ἱαρρεῃ. λα αἰαδίοης 

του ἴο ὑμθιη Ὑγετθ 5ο {θᾳπεηῦ 45 ἴο Ιθᾶσθ πο ἀουθὺ αροαῦ ἴλο ῬεγεοΏ5 

πιθαηϐθ. Τ]μαῖγ ογσαπΙραξΊοηπ ΟΥ ἐλαῖγ ρυϑούϊοθβ ος λιαῖν ἴεπεῖδ τη]σ]ιῦ 

Ῥς. ῬγοσίβεΙγ ἀεδοτιρεά, ἐ]οιισῃ ὑπ" παπιο ύγαςδ 5αρρτθρδεᾷ, πο] 

α]αρίοπς Ἐγαη]κε] Ππάς βοα(θετεά αρ απᾶά ἆονη ὑπ6 Τα]ηχιιά ἴῃ στοαῦ 

ΡτοξαδΙοἩ. 

(ἡ) Τ1ο (1) Ἠδθ 8665 ἃ τοίεγοποθ {ο ο Ἐδεεπες ἴῃ ἴΠο ΝΤΙΠ σλαδαγα ος 

ολαῦε «Βοοϊεῦγ, νγηῖο] 15 τποηθοπεά βονοετα] πιθς ἵπ ἰδ] τη τι 108] πτῖθενς ". 
ΟΥ Α88Ο- ξ Ἶ Ξ 
οἶαίο, Τ]ο οσᾖᾶῦεν (1311) οἱ “Αββοοϊαῦθ᾽ 15, [6 5Ἱῃβοδος, ὃ πἹθπηρος οἵ ὑ815 

Ῥγοίύμειποοά. ἩἨε 15 ορ]σεά ὕο οοη{α5ς ἴ]αῦ ἐ]ο σου οαπποῦ αἱπγαγβ 

Ἠανο 0815 8εΏ56, Ὀαὺ 501} Ἡο οοηβίιάετς {Π15 {ο Ὦο α οΟΠΙπΠοΠ ἀεδῖςσ- 

1 Εβδοπ6θ Ῥ. 30; 6ΟΠΙΡ. Πίος Ουν-ὀ τδύα, το. 33, Ῥ. 450, ἃ τ6ἴΘΥ6ΠΟΘ Ροϊηὐθᾶ 
εἴοραεᾶία, 8. Τ. :56εΠοΡβ. οαὐ {ο τηο ὈΥ ἃ ἐτῖοπᾶ. 

3 Τὸ 15 ᾳἴτεη ὮΥ Ταπάβροναᾳ ἵπ ἴ1θ 3. Ζεἰίε]ιγ. Ὁ. 459 5ᾳ., οπαϊδες]ιγ. 
ἀἰϊφοπιεῖπο «Ζοϊξιπᾳα ἆἄεδ «Ἰιάεπί]ιπι ῬΡ. 31, 7ο. 
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πηαβίοη οὗ ἐπ Ἠδδοπος. Τ]ο εμαθαενγ νας Ῥουπά {ο οΏβειτο οογζαϊη. 

τα]ος οἱ οργοπιοπία] Ριν10γ, απᾶ ἃ Ῥεγῖοᾶ οὗ Ῥτοβαδίοη Ύγαδ Πηροβεᾶ 

ὍΡΟΙ Ηϊπι Ῥθ[οτο 116 σας αἀπιθθοᾶ. αι ὑπ|5 {αοῦ Ἐπταπχκαὶ εοπηθοῖς 

ἴ]λο Ῥαςρασο ἴῃ Μίεμπα 6λαφίφαήι 11. 5, 6, ντο βενετα] ἆθστοες οἳ 6016- 

τηοπῖα] ΡΟΣ 816 εροοϊΠεά. Ἡανίπς ἆοπο 05, η εοπβῖάθυ5 ὑπαῦ Ίο 

ας {ο οχρ]απαδίοη οἵ {π6 βύαξθταθπῦ ἴῃ οδερβα5 (2. ο. Ἡ. 8. 7, το), 

ἐπαὺ ἴΠο Ἐδδοπος πετο ἁῑν]άεά Ἰπύο {οις ἀἱΠετοπύ σταάςο5 Οὐ ογάθτβ 

αοοογᾶϊησ ὕο ἴ]ο ὑϊταθ οἱ ]αίγ οοπΙηππαπος ἴῃ πο αβοαθῖο Ῥτασίϊοςς 

ἀεπιαπᾶάςᾶ Ὦγ {1ο 5θοῦ. 
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Βαὺ ἵη ο ἢγϑὺ Ῥίασς λογο 18. πο 16ί6ΓεΠοθ ἀτοοῦ οὗ ΠπαΙγοοῦ Α Ραβδαρθ 

{ο ο οιαρατ, οὐ Ιπάσεᾶ ἴο απγ οισαπςαζίοη οἱ απγ Κιπά, ἴῃ {Π6 
1η Ο]ια- 
σἶσα]ι 60Ἠ. 

Ῥάβδασο οἵ Ολαφίφαμ. Τὸ βἹπιρ]σ οοπθεπιρ]αίος ἀ[ενοπό ἆθατοο οὗ Σἱουεά. 

Ῥατὶβοαξίοι 85. απα]Ηγίησ {ον ὑπ6 Ῥογίογημποο οὗ οργίζαϊη Τεν1ύῖσα] 

τ1ίες ἴῃ απ αδοθηάϊπσ αοαὶθ. Τ]αταο 15 πο Ιπάϊσαδοη ὑμαὺ {686 

Ταϑέγα !οη5 81:6 Πιοτθ ἔμαπ {θππροτατγ απᾶ Πηπηθαϊαίθ ἴπ ἐλμοῖτ αρρ]ῖοα- 

ἰΐοη ; απά ποὺ ὑπ {αϊπίερύ Ἠ]πῦ 15 ᾳἶνοη οἵ ἀῑδάποίῦ οτάοις οἱ ΠιεΗ, 

οαο]ι περαταθεά {ποπα λα οὔμαν ὮΥ {οτπια] Ῥαγτίθγ5 απά οαοὮ ἀειηατιά- 

ἴπσ ὃ Ῥογίοᾶ οἱ Ρτοραξίοη. Ῥείογο αἀπιϊβίοη {ποπ ὑΠ6 οτάεν Ίε]ου;, 

38 νγας ὕπο οἈδο νΙ(Ἡ ἴἶιο σταᾶες οὗ {π6 Ἡββεπο Ῥτού]ιετ]οοά ἀθβου θα 

ΡΥγ «9 οδερῃτ1β, 

1 Ας {πο ποῄῖσθβ ἴῃ οδερῃας (8. ο. 
ἢ, 8) τε]α τησ {ο {π15 Ρροϊηῦ Ἠατο Ῥοεσεπ 
θα ΠΥ πηϊσαπετείοοᾶ, 165 τηαγ Ῥο 
611 οπςσθ {οτ 8411 {ο εχρ]αῖη Ἠ18 τηθα1- 
Ίπσ. ΤΠ6 ρταᾶθς οἵ ἴο Ἐββοπθ ογάθΥ 
816 πιοη{Ιοποᾷ 1η ὕπο 5αραταΐθ ποῖίσεβΒ, 
αΡραχαεπ{]γ, ἔποταρ]ι ποῦ τεα]1γ, ἀἰδεοτά- 
αηὸὀ. (τ) Τη ὃ το ΠΘ 5805 {παῦ {Παγ ατο 
εινιᾶεά Ιπίο ἴοατ βοσοΠοηβ αοοοτάῖης 
{ο ιο ἁπταβῖοι οἳ ἐλπεῖν ἀἱβαιρηπο) 
(διήρηνται κατὰ χρόνον τῆς ἀσκήσεως 
εἰς μοίρας τέσσαρας), αἀάϊῑπς ἴπαῦ {1ο 
οἰάετ ΠΙΘΙΠΏΘΥ5 8.6. οοπβιάετεᾶᾷ ἴο Τα 
ἀοβ]αᾶ Ὦγ οοηίασῦ τ] ἴηο ΤοιπρεΣ, 
1.6, 686ἨΏ ΒΌΡΘΙΙΟΥ οταᾶο Ὦγ οοπίασῦ 
ἢ {Π6 ΙΠΙ6ΤΙΟΥ, ο {αχ Ἠϊ5 πιοαηῖησ 

15 οἱεαχ,. (2) Τη 8 8 Ίο Ρἰαΐος ὑπαῦ οηθ 
ὙΠΟ 15 διυχίοτιβ Το Ώεόοπῃθ 8 ΤΠΘΠΙΡΟΥ οὗ 
{16 5θοῦ ππάθροθΒ ἃ γεαγ’5 Ῥτοβαβίο, 
Βα τα ὑησ 1ο ἀἱβαίρμπο θα ἑτοπιαί- 

ης οὐὐὐβια6.᾽ ΤΉΘΗ, «αξθετ ηθ ας σίγθῃ 
επἰάεπος οἳ Ἠϊ5 Ῥεχβετεταποο (μετὰ τὴν 
τῆς καρτερίας ἐπίδειξιν), 115 οἸλατασίοτ 
ἰ5. ἰοβίθα Ι͂ῸΥ ἴππο Υ6ΔΥΒ ΤΠΟΤΘ; απᾶ, [ἢ 
{οαπᾶ ποτίμσ, ΠΘ 15. αοοοτάΙησΙγ αᾱ- 

Μοτοοτοτ ἴλο ογάθις ἵη {οβερμας απο {ος ἴῃ ΏΊΤΩΡΟΥ", 

πη{θᾷ Ιπίο {1ο βοβῖοίγ. Α οοπιρατίβοἩ 
τ ἴμο οἴμεγ Ῥαββασθ ΕΠοπ5 {]αῦ 
ἴλερο ἴππο ΥθΘΗΥ5 οοπηρτίεο [Π6 Ῥετῖοά 
βρεπύ ἴῃ {πο βεοοπᾶ απά Πτα σταᾷςβ, 
οαοἩ οχίοπάῖηπσ ΟΥ̓ ἃ Τετ. Α{ίοτ 
Ῥαββίηρ {τοπρ] Π656 {ητερ βἴαροβ 1η 
{μπαρ ϱποσεββῖνο 76815, Ἠθ εΠ{θΓβ προη 
{π6 {οπτία απᾶ Ἠϊσμεξυ σταᾶο, ἴμπβ 
Ῥοσοπηῖησ ἃ Ῥεγ{θοῦ ἨΊΘΊΠΡΟΥ, 

Τὸ 15 βύαϊθα Ῥγ Ὃν ἄππβρατρ (10856Ίι6Β 
Ῥ. 12 Αᾳ., οοπρ. Κιϊΐο᾽ 5 Οφοϊοραεἄᾶία 
5.0. Ὁ. 828) ὑπαὺ ἴπο Ἐίβεεπθς Ῥαββοά 
ἴπτοισ] οἰσῃί βίασες ἴτοπα {π6 Ῥε- 
σἴπηῖηρ οὗ {16 ποτίσἰα{θ ὕο πο δοῃϊθυθ- 
τησοπύ οἱ ἴμο Ἠϊσμαξύ αριτιτια] ρίἴαίο, 
[5 Ἰα5ΐ βίασθ απαΠ{γίησ {Παπι, 1] 
Έας, ἴο ο ΓοτθγαἩππετΏ οὗ ἴμο Μεβ- 
βίῃ, Βαὺύ 1Ὁ 15 ἃ Ῥατο Ἡγροί]ιθβῖς ια 
ἴπο Τα]πιπάῖσοα] ποβςθς μας εοπιρίιθἁ 
Πᾶν απγζηῖτς το ἆο 0} {πο ἘΙΒΕΕΠΕΣ; 
απᾶ, 85 1 51.811] Ἠανο οοσββίοη {ο Ῥοϊηό 
οαὖ αέοτπαχᾶς, 6Ἠεχο 15 πο στοππᾷ 1οΥ 
αβοτ]ρίησ {ο {815 ϱοοῦ αἩπγ Μϑββίδηϊο 

οχροαοἰαδίοηπβ πΠαίθΥετ. 
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ΓΙ Ίογοποο 
νείνεθη 

11ο ΟΠ ΡΟΣ 
απᾶ {19 
Έ]ββοπο, 

ΤῊΝ ΕΡΡΕΝΕΝΡ, 

πνημ]]ο ἔμο ἆθστοος οἱ οεγειποπῖα] ῬατΙῦγ ἴῃ 6Λαρίφαλι απο ἔνθ. Ἐταπχο] 

Ἰπάοθά 5 Ἱπομπεά ἴο πιαϊπίαϊη ἐλαῦ οπ]γ ἔοι ἄεστεες ατο Ἰηίοπάθά 

ἵπ Ολαφίφαᾖι ποιοῖ ἐΠῖ5 Ππθετρτεζαδίοη 15 ορρο5εᾷ ο {π6 Ρ]αῖπ 6θη5ο 

οἱ {πμ6 Ῥαβεασο. Βαΐ, ονεη 1 μ6 5Ἰου]ά Ῥο ου]ραὰ {ο σταπῦ ὑμαῦ ιο 

ΏηὮοΥ οὗ ἆεστοθς ἶ5 Βνθ), Ίο π]] ποῦ ςαγγεπάοχ ἴ]ο α]]αδίοη {ο ἴμο 

Ἐβδοπος, θαῦ πιοοίς ὑπ6 ἀῑβεα]{γ Ὁγ 5εαρροδίης (16 15 ἃ Ῥατο Ἡγρούμεςίς) 

ὑπαὺ ἴλογο τας ἃ ΕΠ απά Πσ]ιεςύ ἆεστεε οἱ ΡαπΙῦγ απιοΏς {πο Έβδοπος, 

{ο ΠΟ νετγ ἴθ αἰθαῖπος, απᾶά νο, α5 1 απἀρτείαπά Ἠϊπι, 15 ποὺ 

πρηθίοηπθά ὈΥ «/οβαρΏας οἩ ὑΠπ|5 δοοουπῦ, Βαῦ οποασΏ Ίας αἰτοαάγ 

θη 5814 {ο 5πονν, ὑπαὺ ἐλμῖς Ῥαξδασο ἵπ 6Παφίφαλι οι Ἰανθ πὸ ο0Ἡ- 

ποχίοη τινὰ {ιο Έββεηπος απά σῖνε» πο οοιπίεηπαπορ {ο Ἐταπ]κε]Ἡ 

νΙ6ΕΝΒ. 

ΔΑ {115 αγββοῖα] οοπιὈϊπαδΙοη Ίας {αϊ]οά, πο ατο οοπιρε]]εά {ο 

{α]] Ῥασ]ς οη ἴλο πούϊοθβ γε]αίίησ {ο ἴπο οἨαβοτ, απά ἴο αδίς σλαί]ιεν 

ἴ]ορο βισσο5ῦ αΠΥ οοπηοεαῖοη ΘΙ ο αεεοαπύ οὗ {πο Έβεεπες ἴῃ 

1οβορΏα5. Απά ἴ]μο {αοῖ οὐ]ίσο 8 {ο ἄΠΡΥΟΥ {5 ᾳποβθίοη ἴῃ {μα 

ηθσαβνο. Νοῦ οπ]γ ἆο ἴλαγ ποὺ βαᾳσοδύ 516Ἡ ἃ «οΠΠαχῖοη, Ῥαῦ ὑπο 

απο ὙΠΟΙΠΥ Ἱγοοοποῖ]αβ]θ τι ὑΠπ6 αεοοαπό ἴῃ ὑΠπ6 ους] Πδζογίαη. 

ΤῊ 5. αβεοοϊαζῖοη οὐ" οοπ{γαξογιΙῦγ (4 1πάσεά ο ἴθγπι 15. αρρ]σαΡ]ο 

{ο απ. ογσαπϊβαξΙοΏ 50 Ίο05δ6 απά 50 «οπηργομοηείνθ) γγαδ τηαἰηθαἶποά 

{ου ὑπ βαίκο οὗ 5θοπτῖησ ἃ τη αοοπταῖο »ἰαάγ απά ἃ Ὀείζοι οἳ- 

βογναησο οὗ ἰμο οεγειποπία] Ίαν. πο στα» οἵ ραπ αἲο Πιθη- 

ὥοπος ἴῃ οοπποσίοη τι 16, ἀθείσπαίοά Ὦγ ἀῑπετοπῦ παπαο5 απά Ρτο- 

φοπέῖπσ 5οπιθ ΑἸ ΠΟ ος”, Ιπύο συ. 16 15 ποῦ πθοθβδαΓΥ ἴο επίος Ἠθγο, 

Α. οἸαβατ, 1ὲ πγοι]ά αρροαγ, Ίνα5 ΟΠΏ6 0 Ἠαά οπύογοά Ἱπροη ἴμο 

ποοοπᾷ οὐ Ἱ]σ]εν δίασο. Έον ὑπ15 ἃ Ροτῖοά οἵ α γοαι”5 Ῥγοβαδίοη Ίναδ 

ἨθοθβΡαΥΥ. ΤῊΘ ομαῦες οητο]]εᾷ Ππηβα]{ ἴῃ ἴλο Ῥχοδοποο οὔ ἔἼτου 

οὔ]ιαγς 0 Ψθγο αἸγοαάγ 1Π6ΠΙΡ6ΙΑ οὗ ἴ]ο απποοϊαθίοη. Τμ αρ- 

Ρατοηῇ]γ γνας 811 ὉΠ6 Γουππα]1ϐγ ΠιΘοΘΡΒΑΥΥ : ἃ Πα 1η {πο οα5ο οὗ ἃ {θασ]ου 

οΥοη ὑΠ15 να» ἀἱδρεπδες υνΙῦἩ, {ου Ὀαεΐπσ ργοβιππαβ]ν δοαπδίηὐθα τ 10 ἢ 

{π6 Ίαν οἵ ἐλῖπσς οἶσμπ ἃπα τπποίθαπ Ἠο γα τοσατάθᾷ αἱ θὰ; ο[ίεῖο 

ο οπαβροτ. Τ]ιο οἶαῦεν πὰ Ῥοιπά ἕο Ἱθερ Ππηδε]{ ἤνοπα οεγοπιοπ]α] 

ἀοβ]οπισπίς, απᾶ ας μας ἀδμησαῖδμεά οτι ἴμα απο λααγοίϑ 

ΟΥ «ΟΠΙΠΙΟΠ Ῥεορ]α”; Ὀαὺ Ἠο Ίνα5 ΠΟΥ πο οχίογηαΙ 5ατνεϊ]]αποο απά 

1 Ζεἱίδο]η". Ῥ. 452, ηοῦθ. ΒΙοη; 8660 6.8, Ἠειβ[α]ά τ᾿. ϱ. 300 86.» 
3 ΠῚ 6 οπίχαποθ ἰηΐο {πο 1οπ6Γ στα ΈταηΚε] ΜοπαίΐβδεΠγ. Ῥ. 33 54. 

παβ ἀοβοτῖροᾶ αξ “ἰακίησ Ὦ 23) ος 38 ΠῚῚ6 οοπ{οπαρῦ νυ ἢ το ἢ ἃ ΟΠ ΌΘΥ 
ἑπγῖπρς.’ ΤῊΘ τπθαπίπρ οὗ {15 οχρσθβδίου οι] Ἰοο]ς ἄονσῃ προπ {πο σα]θὰν Ἠετά, 
185 Ὅδοη {ο βαρ]εοί οὗ πιπο]ι ἀἱβοαδ- πο ξαηὶ Ππααγοίβ, ΒπάΒ ΘΣΡΙΘΒΒΙΟΗ ἵπ 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

ἀοοϊάθά {ον Ἠϊπιδε]Ε 45 ο ]ής οἵνη ΡριγΙϐγ. ἸΜογοσνοτ Ἡο τα, οὐ 

πη]σηῦ Ῥο ἃ πιαττίοἆ πΊαπ: Τον ο ἁοοίοιβ ἀδραίοά ν]ιοίμον {1160 

Ὑήνοῦ απά εμΙ]άτεη οὗ απ αββοσϊαῦθ γε ποὺ {πΠεπιβε]νο {ο 6 

τοσαχάθά α5 αβεοοίαῦοΒ’. Τη 006 Ῥᾶδκασο, φαπλεζγύπν τα, 1ν 18 6νοη 

α5βατηθά, α5 α πιαῦίος οὗ οοπ5ο, ὑπαῦ ἃ ἩΥΟΠΙΔΠ ΠΊαΥ 6 απ αβποοϊαζο 

(ΠΠ). Τπ δπούπον (Δι ααΐϊ, 33 ) ἐμενο 15 πιοπίῖοη οἱ ἃ Βαάάισοο 

απᾶ 6Υοη οἳ ὃ ΒαπιατΙζαη 5 ἃ οπαῦοτ. Απ οισαπϊβαδίοη 5ο Ποχίρ]ο α5 

{818 Ίας οὐνίοιδ]σ οπ]γ ὑπ πιοδὺ 5αρεγβοῖα] τεδεπιρ]αηοθβ ππΙἩ ὑΠ6 

Το τα]ος οὗ ἴλο Ἰβδεπο οτάες; απά ἵηπ πΙαηπΥ Ροϊηῦς 1ὔ Ρτορδεπίς ἃ 

ἀῑτοοῦ οοπίταξδε {ο ἴπο οΠατασῦοτὶςίῖο επεῦς οἵ ὑπαὺ βεοῦ. 
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(2) Ἠανίπς ἀϊδοιβδεα Εταπ]ο])» Ἠγροί]ιορίς τορδρεοίῖπςσ ὑΠ6 οἨαῦον, (ο) Τ]ιο 

1 πεεᾷ ἹατάΙγ {ο]]ου Ἠὶ5 αρεοπ]αίοης οἩ πο «Ὀόπε-λιαλμβἔπεδείἡ, 

ΠὈΟ3Π 3, «895 οὗ ὑπ6 οοηστεσαῦίοη) (Ζαὐΐπι 111. 2), ἴῃ πο εκ- 

Ῥτοβδίοη Ῥτορβαβ]γ {εσυ πγοι]ά ἀἴβοοτετ {ιο τοί6γοΏσθ, ἩΠΙΟἩ Το Απάβ, 

Το ὑπ6 ]ουγεςῦ οἵ ὑπ6 Εΐβδοπο ογζενς», 

Ἄσπο Ἱια]ι- 
Πιοπιροί[ι. 

(3) Βαυῦ πιοπ{ϊοη 15. 8180 πιαάο οὗ ἃ ΄Ἠο]γ οοπογοσαδΙοπ) οὐ 6 88- (3) ΤῊΘ 

ΒΘΙΩΌΙγ (ἈΦ ΥῚΡ κόπρ, ΠΟΝΠρ ΠῚ") «ἴπ δογαβαίοια" ; απᾶ, Γο]ογίης 
“ΒΟΙΥ οοη- 
δυθσαίϊοη 

ἨἩαροροχῦ, Εταηχκε] 5665 ἴῃ ὑΠ15 αχΡΓΘΡΑΙΟΏ 4150 απ α]]ηδίοη {ο ἴ]ο ε πας 

Ἓβρεηες΄, ΤΠ9 στοιπάβ {ου ἐς ΙάεηΙβοαἴῖοη ατα, ὑπαῦ ἴῃ οπς Ρ88- 

βασθ (Λεγαλ]νοί]ν ο Ὁ) Ό]ιεγ ατο πιοηδίοηθᾶ ἴῃ οοππεχΙοη νηζἩ ργαγον αὖ 

ἀαγρτθα]ς, απἆ ἵπ αποὔπες (ΜΙάταβι (ολοίεί] τχ. 9) Όννο ῬεδοΏβ 806 

βίαΐοι] ο Ῥε]οης το Όπίδ «ἨοΙγ εοηστεσαδίοη, Ῥεοααδα αγ ἀῑνιάσά 

{μαι ἆαγ Ιπίο ἐμτου Ῥαγῖδ, ἀενοίπσ οπο-μϊτά {ο Ἰοαγηῖηπσ, αποΐ]ιοτ 

ο Ῥταγοι, απά απούμογ {ο νους. Τπο Ενδῦ ποσο πγοι]ά κό ο 

Έλβροπες Υευγ νγε]], ποισῃ ὑπ ρυϑοῦϊοθ πιεηὔ]οπεᾷ νγας ποῦ 80 ἀῑδίπο- 

ἔϊνεΙγ Ἐδδοπο 85 ο αβοτά δὴν ραΐο σγουπα [Ὁ {Π15 Ιγρούμερί. Οὗ 

ιο 5εοοπά 16 5Ποι]ά Ῥο οὐβδετνοᾶ, ὑμαῦ πο Ρο] ἀῑνίδίοη οἱ ὑπ6 ἆαγ 15 

«ποοογάθά οἱ ὑπ6 Ἠβδεπθς, απᾶ ἱπάθοα Ὀοῦῃ ᾖοδεριις (8. ο. ἢ. 8. 5) 

απά Ῥμί]ο (δ ασην. Ρ. 633) ἀεδοτῖρο πθπι α5 νγοτκῖης Γοπι πιογηῖης 

111 π]σ]ιῦ γι] 0Π6 βἰπσ]ο {πίειγαρίοι οἳ ὑποὶν πιἆ-άαγ πιθα]”. Βα 

ἴλο Ίαπσπασο οὗ ὑπ6 Ἐ]ατίβθρς, 1οἨ. 1. 
49 ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν 
νόμον ἐπάρατοί εἶσιν. Ασαϊι ἴῃ Αοῖβ 
ἦγ. 13, ἨΠΕΙθ {πΠ0 ΑΡοβίθΏ δῖ0 ἆο- 

βοτῖροᾶᾷ 8 ἰδιῶται, [Π8 6χΡΤΘΒΡΙΟΠ 18 
οαπΙπα]επί {ο εαπι Ἰιαατεί. ἈΒεθ {88 
Ῥαβ8βας65 αποὐεᾷ ἴῃ Ῥτσίοτϊ, Τε. Ῥ. 

1626. 
1 ΑΠ {]οβο ρατσπ]ατβ απᾶ οἴῃοτβ 

ΏΙΑΥ Ὀ6 ραΐμοτοᾶ Ίοπι Ρε]]ιοτοί]ι 29 ὐ, 
Ἱϊβηπα Ὠοπιαϊ Ἡ. 2. 3, 16ΥΠ8. ΤΠ ηιαὶ 

Ἡ, 3, γ. 1, Τοβία Πεπιαὶ 2, 4ὓοί]ι 19. 
Ναίλαπ ο. 41. 

3 566 Ἠογμ!ε]ᾶ τ. Ρ. 386. 
ὃ Ποπαΐ58 0 ΠΥ. Ὁ. 35. 

4 Ζετἰβο]ιγ. ῬΌ. 458, 461, Ποπαΐ88 0}. 

ΡΡ. 32, 34. 
δ ΤΆ 15 αἀάθᾶ Ἠοποενοτ ἵπ ΜΙάτ8δΗ 

Φο]ιεῖεί]ι ἸχΧ. ϱ 'Βοπιθ 6αγ {]αῦ ο 
(116 Ἠο]γ οοπρτεραίοηπ) ἀθνοίεᾶ ο 
ΦΠοΙθ οἳ ὑπ6 νΙηίοτ {ο βἰαπάγίηρ ἴ]νο 
ΒοτΙρίατθβ απᾶ {1ο Βαπηπηθς {ο Ἰπου]ς,) 



(4) Το 
Ταἰλεί. 

(5) Τμο 
ἑῬρτϊπηϊήτθ 
ε]άστβ.) 

(6) ΤῊ 
ἐππογηῖης 
δ μου." 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

ἴῃ {αοῖ ὑπὸ ΙάεπαΠοαθΙοη 15 Ὀεδεῦ ση οἴ]ιεγ απἆ πιονο 5οτῖοις αιβῖ- 

ου]ζῖεδ. Έον {815 ἨοΙγ εοπστεσαίοη αὖ « εγαδα]επη 15 πιρηθίοπεά Ίοπς 

ἀξίου. ἴ]α 5εοοπά ἀοδύτασθῖοη οὐ ἴπεο οἱ ππἆε; ἨἩαστίαν᾽, π]εη ΟἨ 

Ἐπταη]κο]ς σὰ β5ονήπσ” ὑῃ6 Ἐβδεπο 5οοϊιεῦγ ἢ ἴῃ 811 ρτοραβΙἩΠίγ 

οξαδεᾷ {ο οχὶϱδ Απά ασαῖη οεταϊη ππειηθεις οἱ 16, 6.5. ᾖο5θ Ῥεη 

ΜεκΙμυ]]απα (ὙΠδμηα Βεζ]ιογού]ν ΠΠ. 3, ΥΙ. 1), ἃγ6 τερτεδεηθες α5 πἰθετῖησ 

Ῥτεοερί5 τεερεοθῖησς απ]τηα]5 Πὺ {οτ εαοτίῇσθ, {ἔλοισΏ νε ΊἸανο 16 οη 

ἴπο απθ]οπῦγ οἱ «9 οδερμας5 απά ἘΠΙ]ο ὑμαῦ {μ6 Έβδεπες αγο]άθά ἴῑιο 

ὕεπιρ]θ βαστῖβσες αἱοσεῦμετ,. ἜΤ]α Ῥτοραβιῦγ ὑΠεγείοτο 5Θεπῃ5 ο Ὀ6 

ὑμαῦ {π15 “ΠΟῪ οοπστεσαθίοη πναδ αη αβδεπηρ]ασε οὗ ἀετοιῦ ὦενβ 

ὙΠῸ πγεγοθ ἆγανγη ο ἴμο πεϊσμροαγποοἆ οὗ ἐπ ςαπούιατγ αἴθ ἴ]ο 

ἀαξίπιοῦίοη οἵ ἴ]α παύϊοπ, απᾶ πῆΠοςδο Ῥτασίίοες πεγο τεσατᾷεά ἢ 

ῬΡεοιι]αν πεΥεγεποθῬ Ὦγ {Π6 Ἰαΐεγ ο επ". 

(4) Ἀεϊμεγ οαη νο να Ἐταπ]κε]” ἀἴδοεγη ΔΗΥ͂ τείετεηοθ ο ἴἶιθ 

Έβεεπες ἵη ἔποδο ΠΙ Ταν, “Ῥίουβ᾽ ος «]εαγπεά) πιεη (νμαΐετες 

πιαΥ Ῥο {πΠ6 εχαοῦ 561η88 οὗ ἐ]ιο σου), πο 816 τηθηὐοπϑα ἴῃ δογαζλοίῆ, 

9 ὦ 85 Ῥταγίησ Ῥείοτο βαηγῖδθ; Ῥεοαιςδο ὑπΠ6 πγοτά 1056] βθϑιὴβ αυϊίθ 

σεπετα], απά ὑπ Ῥταοίβςθ, ἴΠοισῃ επ{οτοεᾷ απποπσ ἐμ Έββοηθς, ἃ 8 

6 Ἐπου Ποπ «9 οδερβας (0. ο. Ἡ. δ. 5), ποπ] ὍΘ. οΟΠΙΠΙΟΏ ἕο αἱ] 

ἀονοιαῦ απᾶ οαγηοδύ 9868. 1 πο απο ποῦ 7516 ἴῃ βαγίης ἰιαῦ 

ἔμθςο ἢ} ΠῚ σου ποὺ Ἐϊδδεηθβ, νε Ἠαγθ πο 5αβ]οῖεηῦ στους {0Υ 

τηαϊηζαϊπῖησ ὑμαῦ ἴΠογ νγετθ, 

(6) Ίου ασαϊη οὐπ Ὑθ Ἠπᾶ αΠ7 81ο] τοίογοησο ἴθ πο ὨΡΙ 

ὨΦ1Π οὐ «ρεϊπηϊΙ νο ε]άενς”. Τῦ πιαγ τεαςΙ]γ Ῥο σταπίοᾶ ὑ]ιαῦ ὑΠ15 

ὕθγπι 15. τιδοᾷ ΒΥΠΟΗΠΨΠΙΟΙΒΙΣ, ΟΥ ΠΘΑΥΪΥ͂ 5ο, τ] ὨΡΙΝ ΝΤ ὩΣ ῸΠ 

ιο Ῥιϊηι νο ομαβίαϊτη᾽ : Ῥαῦ, ἃ5 πο [1164 ἕο 59ο απγἰμῖησ πποτθ 

ἴμαη ἃ σεπετα] εχργεδδίοη ἴῃ ἴΠο 9Π6, 50 36 8γθ παύαγα! ν ]1εά ἴο 

ἴα]κο {ιο οὔ]αγ ἴῃ με βᾶτηθ 86Π566. ΤΗθ Ῥαβδασες πγπετθ ὑΠ 6 εχρΓεβΣΙοη 

οσσα15 (6.5. Θλαδδῥαί, 64 0) 5ταρΙψ τείογ ὅο ὑμ8 βἰὐτ]οῦετ οΏ56ΓγαποθΒ 

οἳ οατ]γ «πιος, απᾶ ἆο ποὺ ἱπαϊοαῦθ ΑΠΥ Τ6ίΘΓΕΠΟΘ ο ἃ Ῥατίιου]ας 

βοοϊεῦγ ΟΥ̓ Ῥοάγ οἵ ππεῃ, 

(6.  Ασαϊι Ἐπαπ]κο] Ππάς αποϊπογ τείογοποθ {ο ἐς βϑθοὺ ἵη {Π6 

Ὠππὼ πο Τοὐ-ελαο]ᾶνπίᾗ, οΥ ἐτηογηΙησ-ΡαἴΠθγς, πιεηθοπεά ἴῃ 

ΤορΗΐία Υαάαφίπο ο. Δ΄. ΤΠ Ιάεπῦγ οὗ ἴμεδο νηζ] ο ἡμεροβα- 

πτισταὶ οἵ ἄπτοεῖς νυτ]ίοι5 86εΙηΒ Π]σΗΙγ Ῥτοραβ]ίθ, ΤΠ Ἰαζῦογ Ἠουγ- 

6υεν, ἐ]ιοισ]ι ύΠεγ τηαγ Ἠατο παα 5οπ1θ δ Π 1 0165 νι Ἐβδεπο Ρταοίῖοες 

1 ἸΗοπαϊβεε]ιγ. Ὁ. 32. 4 Μοπαϊρεε]ιγ. Ῥ. 37. 
3. 70. Ῥ. 70: ὅ Μοπαΐβ80 }}. ῬΡ. 32, 68. 
8 566 ΏοτοπΏοττρ Ρ. 175. 6 Τὸ. Ὁ: 67. 



ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΕΡ. 

απᾶ ἰθηεῖ», ατα πεγνετίμε]εβς ἀῑδπσι]δ]μεά {γοπι ἐς 5εοῦ νετονογ 

ἴΠογ απο πηεηθοπθά’. Βαῦ {πΠ6 Ῥοϊπό ο Ῥο οὔβοτναᾶ 15 ἰαί, ονοπ 

Οοισ]ι νο βμοι]ά 1άεπΙ[γ Ἴιοδο Τοῦ]α-βΠασ]ιατἩ νι πο Έβδεηςς, 

ἴιο Ῥαβδασο ἴῃ Τορί[α γαάαφίπι 5ο {αν ἔτοπι [ανοπτίης, 15. ἀῑδποί]γ 

αἆνοιςο {ο Ἐπταη]ο]’ς νῖονγ ὙΠΟ τοσαγάς πο Ἠδδεπες α5 οη]γ ἃ Ώγαπο] 

οὗ Ῥμαγϊίδοο»: {οτ ἴλο πο 816 Ἠετο τερτοδεπίεᾶ αν ἴῃ ἀῑτοοῦ απ- 

ἰασοπίςη. Τ1ο Τοβ]ο-»αοΠανΙὔΕ βὰν, ΄ ο ουῖθνθ ουοχ τοιι, Ῥ]μαχίδος», 

Ῥοσαιςο Υοα Ῥτοποπποςθ ὑπ (5αογοᾷ) Ἀαππο ἴπ πο ππογηῖπσ πιὐπουῦ 

Μανίησ Ῥαΐμεά. Πο Ἐματίδος» τεῦοτῦ, ΄Ύο στίονο οτος οι, Τοβ]θ- 

εΠασ]ια1ϐἩ, Ῥεοααςθ γοι ῬτοπουποῬ ὑπ6 Ναπιο β:οπα 015 Ῥοάγ ἴῃ πο ἢ 

15 Παρατζγ.) 
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(7) 1ὰ οοππεχίοη νηζἩ {ο Τορ]θ-εΠασ]ιατῦ] στο τπαγ οοηβΙάεΥ (7) Το 

αποΐμεχ παπι, Φαπᾶτπι (823), ἴπ τ μοι 4180 Ἐταπ]εὶ ἀἴδοογοις 

δ ΔΙ] βίου ο πο Ἐβεεηπος”, Ίῃπ Μίδμπα Πιῤυαοίζ Ικ. 6 {πὸ πον 

15. Ορροβθα ο 3 δου, ΄απ Ἰσποταπῦ ος δαριά Ρ6ιβοἩ᾿; απἆ {815 

Ῥοϊηΐβ ο 15 Ῥγορος πηθαπίησ «ἶμο Ῥιή]άενς, 1.6, πο ειπαν οὐ 

ἴεασ]ενς, αοοοτάπο ο πο οΟΠΙΠΙΟΠ ππείαρῃος ἴῃ ΒΙΡ]108] Ἰαησαασε, 

Τ]ο νγοτᾶ 15 ἀἱδοαδδαά ἴθ οΛαδύαίΙν 114 απᾶ οσρ]αϊπθᾶ {ο ΠηθᾶΠ 

ἐ]οαγποαᾶ. Ῥαΐ, Ώθοααςδο ἴῃ Πιυαοίν τὸ 15 πηοηθιοηαᾶ ἴῃ οοηηθχΙοΠ 

νθ οοτεπιοπῖα] ῬιπΙῦγ, απᾶά Ῥεοαιδο ἴῃ «9 οδερῃις ὑπ 6 Ἐδδεπος ατα 

αῦθᾶ {ο Ἠατνο οαττ]θᾷ απ ΄αχθ απά 5ονε]” (0. ο). 11. δ. 7, 9), απιά Ῥε- 

631156 ΠΙΟΥΘΟΥΟΣ {με ϱ ου]δ]ι ΠήδίοτίαἩ ἴῃ απού]εν ρ]ασθ (776. 2) πηεηζῖἹοηβ 

Ῥανίῖπς 5ροηπύ ΒΟΠ1Θ πιο νηἩ οπο Ῥαπιςδ ἃ ἀπγε]]εν ἴῃ ὑΠπ6 πη]άσνηςςς, 

πο Ἠνεά οἩ γεσείαδ]ες απἆ {παϊῦδ απἆ Ῥαΐπεά οἴὔεη ἄαγ απά π]σηέ 

ἴον Πο 58 οἳ ΡατΙζγ, απἆ πν]ο 15. σεπεγα]Ιγ οοηβιάεγεά {ο Ἠανε Ῥεεῃ 

ἢ Έβδοηπθ; ἰλμετείοτο Ἐταπ]κα] ΠΟ] 45 ὑπ686 Ῥαπαίῖτη ἴο Ἰαγο Ῥεευ Ἡς- 

Β6Πη65. ΤΠ15 15 ἃ βρεοππεη οἳ πο πηρρ]ασεά ἹπσοηαΙῦγ πνμ]ο]ι ἀῑδέίη- 

σα βη65. Εταπ]κε]΄5 Ιεαγηοά ερεοπ]αίίοης οἩ ὑπ ἘϊδβεΠθς, «1 οδερβι5 ἆοες 

Ῥαπαίΐπο. 

ποῦ τηθηβίοηι απ «.χο απά 5λονα]; Ὀαῦ απ αχο οπΙγ (δ 7 ἀξινάριον), Σοβορῃτβ 

ὙΠΟ}. Ίο α[ιογγατάς ἆεβπα πιογο αεοαταῖζε]γ α5 ἃ 5ραᾶο (5 ο τῇ σαι ̓ 
σκαλίδι, τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ διδόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ἀξινίδιον τοῖς νεοσυ- 

στάτοις) απᾶ ὙΠΟ, 45 Ἡο αἰβυϊ ποῦ εἰαΐοδ, ας σίνθη ὕ]επι {οτ {Π6 

ῬΌΓΡΟΒΘ οἳ Ῥανγίης ἱπριαγ]ζῖθ5 οαὖ οἵ βΙσ]ῦ (οοπαρ. Τ)Θαύ, αχ], τ2----τή). 

Της 105 Ἠαβ πο ϱοηποχίοη Ὑηαύονος ταῦ αηγ «Ῥαϊ]άϊπς” Ιπιρ]οπιθηῦ, 

Απά αραῖη, Τὸ 15 πο ἐμαῦ Ῥαπις Ίνας {γοαιιεΏΏΙγ Ῥεεηπ τεσατάεά α5 

δ Ἓββεπο, Ῥαῦ ἔπετο 15. αμεο]αίεΙσ πο ρτοιπά {ον ἐΠ15 βαρροβδίοη. 

ΌΟἨ {ο «οπίτατγ ὑπ παχγαὤνο οὗ Φοβθρῆυβ ἵπ 15 7178. ΒθοπιΒ {ο 

1 566 Ῥε]οτ;, Ῥ. 404. 3 Ζεἱίδε]ιγ. Ῥ. 455. 
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Αποζμοτ 
ἀετιγαΙοπ 
οὐ Ῥαπα- 

ἴῃ, 

ῬΏοβι]{ς οὗ 
{15 1ηνεξ- 
Πραβοῃ. 

Ῥ]μ]]ο απᾶ 
29 οβ6ερΗΒ 
ΟἿ 1ηΒΙΠ 
δα ΠΟΥ ]- 
1165. 

Ἐτγαη]κο])5 
ἀερτοοίᾶ- 
Ποπ οὗ 
{πΠ|6 1 18 
ΤἨΤΕΒΒΟΗ- 
8016, απᾶ 
οκρ]αϊηΒ 
μού ησ. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΣ, 

εχο]ιάο 10, ας 1 5]α]] πᾶν οοσαδῖοηω ο 5Βῃσον Ἠενθαίίοτ”. 1 ελοι]ά αά 

ἔλαῦ ΦασοἩ5 Ιπζεγρτεῖ5 Ῥαπαῖπη «ιο Ῥαΐμευς, τοσατά]πςσ ὑῃ 8 εχρ]απαὔίοπ 

1π οΛαὐδαίη 1. ο. 5 α " Ἰαῦθυ δοοοτητηοαδύϊοη ἡ, ΤῊΝ 8εεπ]5 Το πηθ γετγ 

Ιπιρτοβαβ]ε; Ῥαῦ, 16 16 πγετο οοποραθα, ὑπὸ Ῥαπαῖπι πνοπ]ά ἴπεηυ α)- 

Ῥατεηπό]γ Ὀ6 οοππεοῦεά ποὺ πηΙθ1 Πο Ἐδεεπες, Ὀτιῦ νηΙζ] ὑπ ἨεπΙθγο- 

Ραρᾖ]βί». 

Έτοπι λα Ῥτεσεᾶίπσ Ἱπγεςσαίίοη 16 νη]] Ἰανο αρρεατθᾶ πον 

0018 Ἐγαπ]κε] Ίαςδ βαοοθεάεά ἴῃ οεδαρΗςµῖησ Πα. ]εδῖς ὑπαὺ “080 

ἑἑα]πιαά]σα] 5οιγσοε ατα ασαπαϊπίεά νά ὑπΠ6 Ἐββοπεδ απ τηα]κο 

ΙΩΘΩΦΙΟ1 οὗ ἴπεπι οοηδίαπΘ]γ”. Νε Ἠανα 5εεη ποῦ οπΙΥ ἴμαῦ πο 

Ἰηδίαπςσο οὗ ὑπ6 παπιο Ἐδεεπο ας Ὀθεπ Ῥτοάισαᾶ, Ῥαῦ ὑπαῦ αἰ] {Ίοςδο 

Ῥαβεασθς πο] απο Βαρροβθα ἴο τοίου {ο ἔἼχεπι ππἆοχ οἴμογ ἀθεῖσηα- 

Ώομ», ος ὕο ἆαβοτῖωο ὑπο Ῥγασίῖοε5 οὐ Μεπεῖς, [81] 8. οη 61ο5δες εχα- 

ΠΙΙΠΑΒΙΟΩΏ. 1ΙΠ πο 6356 ζ1Ππ να 66] 5πτο ἴλαῦ {μετ 15 αηγ ἀῑτεοῦ 

τ6ί6Γγ6πΠςθ {ο ὑ815 5οοῖ, ὑγ 116 ἴῃ πηοδῦ 031865 5ο] τοίδγεηοθ 866ΙΗ5 0 ὈΘ 

οχο]ιάεά ὮΥ ὑμ6 Ίαπσπασο οὐ ἴπο αὐεπάαπῦ οἰτουπηδίαποθς΄. Τμτ5 1νο ατο 

ορ]ῖσεά {ο {α1] Ῥαο]ς προπ ὑπ τερτοδοπίαΜίοης οἵ ΕΠΙ]ο απά 9 οδερβας. 

ΤΠ θῖν αοοοαπῦς 816 Ῥοππθά Ὦγ 6γ6-πὔΠΘβΡ6. ἜΤΠαγ απο ἀῑτοοῦ πα 

οχρ]1οῖζ, 1 ποὺ 5ο Ῥγεσῖδο ΟΥ 5ο ΒΙΗ1 α5 τσ οοι]ά Ίαγο π]δησᾶ, Τ]ο 

πέους οὈνίοαδΙγ οοηδῖἆεγ Παῦ ἴ]εγ ατο ἀοβοηρίησ ἃ ἀῑδαποῦ απά 

οχοερίίοπα] ΡΙΕΠΟΠΙΕΠΟΗϐ. πὰ 16 πνοι]ά Ὄο ἃ γενειδα] οὗ 811 ορία- 

Ῥ]ϊε]εά τα]ε οἵ Πϊβίοτίσα] οτἰθἰοῖσπι {ο ἀοσετῦ ἴλπο βοα βίδπαϊπρ- 

στοιπά οἳ «οπἴεπΙροτατγ Πςίουν {ου ἴἶο νυ! Ποῖα] οοπαβΙπαθίοη5 απά 

ϱ]αάονγ Ἠγροῦ]μεςδες ν]οἩ Ἐταπ]οαὶ σου] αρθαίο ἴῃ 105 Ῥ]αςο. 

Βαῦ Ίιογο ᾿γ 816 οοπ{γοπίθά ση Ἐταπ]κο]” ἀερτοεσϊαδίοη οἳ ἔἶεςσο 

αποϊοπῦ Ὑ1ΐου5, ΒΟ. Ίας Όσοι οε]οθᾶ ὮΥ 5ενενα] Ιαῦες οτῖο». Τηογ 

πνογο Ιπθογοςῦεά, Ὁ 15 αγσαεᾶ, 1π τηδκίηρ ἐλαῖτ αοοοιπῦς αὐγασῦῖνο 

ἰο ὑποὶν πραύμοπ οοπ{οπηρογατίθ5, απά ἴλαεγ οοἰοατοά παπι ΠήσΗΙΥ 

{ου {5 Ῥιχροβθξ, Ίο τπαΥ τει] ΠΟΥ μαῦ ἴπεγ πγοι]ά ποὺ Ῥο 

απϊπβασοποοᾶ ὮΥ 54οἩ ἃ πποῦῖνο, Ῥαῦ {Π| οοΠποθβδίοη ἆοος ποῦ ἔοαο] ὅ]ο 

ΤηΦΙΠ Ροϊη!ς αὖ ἵπιο, ΤῊΪ5 αἴτη πιὶσ]ῦ πᾶν 1ο /οδερβας, {ου εχαπιρ]ο, 

{ο μπουν {Πίο Ῥο]ά το! θῇ ἐλο οοἴποϊάεποςν Ὀεύνθστ ἴμο Έβδοπος απά 

Ῥγίλμασογθα5 ; 16 ταῦ 6γεη Ἠανο Ἱπάασοθά ΠΠ ζο σῖνο ἃ 5επι]-ρασαη 

1 566 Ῥε]οσ, Ρ. 309, βοπος ἵπ ΟἿἹ ραθτῖςέῖο (1.6. ταροίπῖσα]) 
3 Ῥεϊἰτᾶσε τι. Ῥ. 100. ΤΙ ες ἀοι- ἸΠμεταίατα, 5.5 Ἠειαῖε]ᾶ ἐγ] (π. 

γαθίοη Ἠθ 15 [ο]]οποεά ὮΥ ἄταείπ (π|. Ρ. 307), “πᾶϑ θᾶ {ο ἃ ερ]οπᾶῖιά ἨγΡο- 
Ρ. 82, 468) απᾶ Ώετεπροτχρ (Ρ. 166). ἠλοςῖς-Παπό (οἴπετ εἰαἰ[ίε]ιεπι Ηψρο- 

8. ΜοπαϊφεεΠγ. Ῥ. 31. ἐ]ιοδεπ]αφᾶ) .᾽ 
4 εΤ]ηρ αἰξοιηρὺ {ο Ῥοϊηῦ οί {86 Τ)5- ὅ ΠΜοπαίδδε]ιν. Ὁ. 31. 
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ὤπσο {ο {ιο Έβεεπο ἀοοίτίηο οὗ ἔ]ιο {αέαγο βίαΐο οἳ ἴμο ]ερεεά (7. υ. 

Ἡ, 8. 11). Ῥαῦ 1Ὁ ΘΠ ΙΓΘΙΥ [8115 {ο οχρ]αϊη ἔορο ΡοσυΠαγῖθας οἱ {πο 

πεοῦ ν;ΠΙοἩ πιαχ]κο ἔἶιαπι ο! ΟΥ̓ ἃ βατρ πο {νοπη οὐὐποάοχ ο αάαϊδηι, 

απᾶ νλῖο]ι {α]]Ιγ Ἱαςυγ ἴμο ἴενπι βδεραταθϊκί᾽ α5 αρρ[εά ὕο λεία 

Ὦσ ἃ τοσεπῦ ντου, [π ἔμτοο τηαῖη {οαίατες οβρεοῖα]1γ {Π|6 ΡογίταΙῦ οὗ 

ἴλο Ἐδεοπος τού! πη 105. ἀἰδαποίῖνο οματασῦετ απαβοσοίοά Ὦγ {Π15 οοη- 

βιάεγαίίοη. 

(Ὁ) Ἠουν, {ου Ἰηβίαποο, «οι]ά ὕμ15 ρΥ]ποῖρ]ο οὗ αοοοπιπιοάαὔῖοη Ίανο () Τ]ο 

164 Ῥοῦ] Ῥ]ί]ο απά ο οδερ]ας ἴο ]α7 5ο ππαο]ι δὔτεδδ ΟἹ. ὑποὶν ἀἴνεγσεπος Ὃ τς 

{οπι ο ιάαῖο ογζ]μοάοκγ ἵπ ὑπ6 πιαῦύες οὗ βου ποθ Ὑεῦ ὑπ15 15 Ὃ οι 

Ῥετ]αρς ἴλα τηοδύ ογιοῖα] ποῦο οὗ ἨθγεδΥ ὙΠΟ. 15 τοοοτάθά οἵ {Π6 ἴον. 

Έββοιοες. Ἠγ]ιαῦ νὰ ὑπ6 Ίαν ο πο οὐὐποάοχ Ἐματίδεο υηλοαί μα 

βαογ]Πσθ5, ο ὕεπιρ]θ-ποτδΗῖρ, ο Ἠϊετατομγτ Ὑοαῦ ἴο Ἔδεεπε 

ἀθο]ιπεά {ο ἴαϊκο απΥ ρατῦ ἴῃ ὑπ ΒαογΙῇοεδ; Π6 Παά ρτὶοδύ5 οἵ 118 οὗη 

Ιπάερεπάρη{]γ οὗ {Ππ6 Τιον]θῖοα| Ῥτιοδιμοοά. Όπ ΕταπΚε!”5 ΠΥΡούΠ 6515 

ὑπαὶ Ἑρεοηίδτη 15 ΠΙΘΥΕΙΥ απ εχασσεταῦίοη οἵ ρατο ΕΠατίδαῖδηῃ, ΠΟ εχ- 

Ρἰαπαῦίοη οἱ ὑπ15 αρποττηαΙ ΡΊΘΠΟΠΙΘΠΟΠ ϱ3Π Ῥο Ρίνοη. Ἐταπκο] ἆοθν 

Ἱπάθεςά αἰθεπιρῦ {ο πιεοῦ ἴΠο ο.δο ὮΥ 5οπ1θ βρεοπ]αίίοη5 τοβρεοίῖπσ {ο 

χοᾷ Ἰαιίεν, ΥΠΙοΗ απο 5ο οὐνΙοιδΙγ Ιπαάθαπαίο ἴλμαῦ Που Ίιανο ποῦ 

Ῥεεη. τεροαίεά Ὦγ Ἰαΐε; ντε απᾶ 1ΠΔΥ βαἴθΙΥ Ῥο ραςβοᾷ ουεν 1π 

5Ι]οπος ησνα. Όπ ΤΠ ροῖπό Ιπάεθᾶ ἴπε Ἰαπσπασο οἱ «1 οδερΏιας 15 ποῦ Ί]ο πο- 
ἢ {1665 οὗ 

η Ξ ἢ ΦόοΒΘΡΠ 5 
οἴἴδυϊηρθ (ἀναθήματα) ὕο {16 ἔθ ρ]6, ἴΠογ Ρεγ{ογπι πο 5ϑουἤοθϑ, δηα δπᾶ Ῥμί]ο 

αὐ οχκρ]οῖο Ἠο βᾶγβ (44. κν]. τ. 5) ὑπαῦ, ὑλοισ] ἴμογ 56η 

Ἡο αβδῖσης α5 {πο Υθᾶδοη ὑμ6 11 στοαῦοΥ βὐγ]οίηθςΣ α5 τοσαγάς οργεπηοπ]α] αι 

Ραν1ϐγ (διαφορότητι ἀγνειῶν ἃς νομίζοιεν), «ἁἀάϊησ Ελαῦ “ἴον τς 

ΥΘΟΡΟΠ. Ῥεϊης εχο]πάεά Ίοπι Όλο ΘΟΙΗΙΠΟἨΏ ΒΑΠΟΡΙΙΑΥΥ (τεμενίσματος) 

{ευ Ῥεγίογπι ὑΠθῖν 5αοτίῃσο Ὦγ {]αιηδε]νος (ἐφ᾽ αὐτῶν τὰς θυσίας 

ἐπιτελοῦσυ..  Έταπ]ε] {Πιεγαίογθ ΒΗΡΡΟΡΟΡ ὑπαῦὺ ὑῃ θῖν οπ]γ τΤεάδοῦ Του 

αΏβίαϊπῖηπσ {οπι μο ἵοπηρ]ο 5αογ]ῇσοθς σγαδ ὑπαῦ αοοογάῖηπσ 0ο {αι 

μοσοτο ποῦῖοης ἴ]ιο θετηρ]ο 1561 πγαδ Ρτοίαπεά απᾶἆ ἰ]εγείοτο τη δὺ ἔου 

ϱαογ]Ποῖα] πνοτρΏῖρ. Βαῦ 1 5ο, ΠΥ 5Ποπ]ά 16 ποῦ νΙαΐε {Π6 οῇετίησ», 

86 υγε]] αξ ἴλε 5αογ1Ποςς, απά π]α]κθ ἔ]ποτη 8180 τπιη]α να] }  Απά Ιπάοαᾶ, 

ν/ηεγθ «1 οδορ]ας 15 νασραο, ἘΗΙ]ο 15 εχρ]αῖς "Πίο (Π. Ρ. 457) ἆἷς- 

Ώποῦ]γ 5ὐαΐῦος ὑπαῦ ο Ἐϊβδοπος Ῥαΐπς τποσθ 5ογαρα]οας λατ απγ ἴῃ ὑπ 

πνορ]Ιρ οἵ (οἆ (ἐν τοῖς μάλιστα θεραπευταὶ Θεοῦ) 4ο ποὺ βαογ]ῇσο απῖ- 

τηα]5 (οὐ ζῶα καταθύοντες), Ῥαῦ Ἠο]ά 16 τὶσ]ὲ ο ἀαάϊσαίο ἐ]ιαῖγ οὗ Ἠοατής 

85 ἃ γγοτμγ οενῖηπς (ἀλλ᾽ ἱεροπρεπεῖς τὰς ἑαυτῶν διανοίας κατασκευάζειν 

1 ΠΜοπαίδεε]ιγ. 64. 

ΠΟΙ. 24 
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ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΕΣ. 

ἀξιοῦντες). ΤΉΝ ἐπ᾿ στεαίου 5ὐγ]οῦποςς, ὦἩΙοἩ 1 οδερ]α5 αδοτῖρες ἔο ἴμεπῃ, 

οοης]ςίς ἴῃ ἴ]ιε αρείεπίουη ἔτοπὶ 5εάάϊπσ Ῥ]ουᾶ, ἃ5 ἃ Ῥο]παδοτ 1η 

1561, Απα, θη Ἡθ ερεα]ς οἱ ἐλμεῖτ εαὈκύαδίησ Ῥτϊναῦθ 5αογ]ῇοθς, 

Β15 οὔσῃ απαβοαίοηςδ βΊουν ἰ]λαῦ ο ἆοεδ ποῦ ΊπεαΠ ὑΠ6 ποτά {ο ὃα 

ἴακεη Ἠτετα]]σ. ἜΤπμεῖν βἵππρ]ε πηεα]5 ατα {Πεν βαοτῖῃοςδ; ἰλεῖτ τείθο- 

10 βΠοτ]ά ο 

αἀἆαά αἷξο ἐμαῦ, ὑποιρὴ πνο οΏοθ Ἠθαχ οὗ αη Έδδεπθ αρρατεη{]γ νηςΙη 

ὕοτγ 15 ὑΠ6 1} εαποίαατγ ; {Παιν Ρτεςιάεπό 15 ἐλιεῖτ ρτ]οςθ”. 

[86 ἔεπιρ]ο Ρτοοϊηοῦς (8. «7. 1. 3. 5, ἀπό. κ, 11. 2)”, πὸ Πιεη{Ιοη. 15 

Της 16 15. οἶεας ἐλαῦ ση] {86 

Έβεεπο 16 νγας ἴ]μα 5αογίβοος νΥΠΙοἩ Ῥο]]αζεά πο επιρ]ε, απ ποὺ ἐπ 

εσεγ τιαάο οὗ οπθ οβετίης βαοπ1ῇς68, 

ἔεπιρ]ο πΥμΙοὮ Ῥο]]αὐεά ὑπ βαοτῖβσθ. Απά ἴλμῖς τίεπ 15 ἔα ΠΡ χο- 

οοπιππεηζεἆ ὮΥ ἴπο {αοῦ ὑπαὺ 1ὖ αἶοπο “111 εχρ]αῖη {πΠ6 Ῥοβίοη οὗ 

ἔλαεῖν ἀροδοεπάαηπῖς, ὑπ ΟΠτιςθιαπ]ζεά Ἐδεδεπθς, ποὺ οοπάεπιπθᾶ {ο 

β]αισ]ηίεν οὗ νΙοῦῖπι5 οη ϱγοιπάβ τει ἀῑΠετεπί {ποπ ὕμοβθ α]]οσεᾷ 

ἴῃ ἴμο Ἐρίςί]ο ἴο ιο Ἠεῦταιν5, ποῦ Ῥεσαιςδο ἴπαγ Ἰανο Ὄδεη 51Ρεύ- 

βεζεἆ Ὦγ πο Αἰοπεπιεηῦ, Ὀαΐῦ Ῥοσαιισθ ἴΠεγ απο ἴπι ἐΠεῖτ γενν παίιατθ 

τερα]εῖνο {ο ἀοά; ποῦ Ῥεοαιδο ἴΠεγ Ίανε οεαδεᾷά {ο Ῥο τὶσ]ό, ας 

Ῥθσσαςο {αγ πονεσ Ὢεγο τ]σηύ {τοπ ἴπο Ῥεσϊπηῖης, 

Τῦ τηαΥ Ῥο 5814 πάσα, ἰ]αί 5ιαοΏ ἃ νῖειν οοι]ά ποὺ ο πιαί- 

ἐαϊηθᾶ πηλοαῦ Ἱπρασπ]ηπσ ἴλμο αιἰΠοτΙζψ, οἱ αὖ Ἰοαδῦ ἀδριδτπο ἴπο 

ἸπίοστΙϐγ, οὗ με ΟΙά Τεδίαππεηύ υτίησς. ΤῊΘ βαο]βοῖαΙ »γδίεπι 15 

50 Ὀουπά αρ πὰ ο ἸΜοβαῖο Ίαν, ὑμαῦ 15 απ οπΙγ ο τε]εοεά 

Ὦγ πο πηοςδῦ ατΌι(ατγ οχοϊρῖοη. ἜΤῆϊ5 νιο]επὸ Ῥνουθδβ ἨἩοπετετ, 

τΠΟΥ 0108] αξ 165 15, γγχὰβ ΥοτΥ Ἰκε]γ {ο πᾶν Ὄσεη αἀορίθά Ὦγ ἴἶα 

Έκεεπας”,. Α5 ἃ πιαζίονγ οὔ {αοῦ, 16 ἀῑά τεοοπιπιεπά 1δε]ῖ {ο ἴλοδο 

«1 ι4α1ήΐπς Οτ]δίαπς 0 τερτοάποεά ππαπΥ οὗ {ἐπ Έβεεπε {επεῖς, απά 

νο Ῥού] Ἱ]ιοο]οσῖσα]]γ απᾶ Πἱδίοτῖσα]]γ πιαγ Ὦο τεσατᾶεᾶ ἃ5 ἴμο Ἠπθα] 

ἀοβεσπάαπίς οὗ {Πῖ5 ετιάαῖο βοῦς ΈΤῆας ἴῃ πο (Πεπιεπέίπε ΙΠοπιζΐςς, 

δ Ἐρίοπϊθο νγοτ]ς πΠΙοἩ εχ]ΙὈΙΘ8 τη Ἐϊδεεπεα Γεαύῦατες, ἴπε ομ]εΓ 

6ροκεβιηαπ δύ Ῥεύεγ 15 τερτεδοπ{εά ας Ἰαγίπσ στοαῦ βύτοδ οἩ ὑπ ἆαῖγ 

οἵ ἀῑδήησιϊςσμῖησ ἴΠο πιο απᾶά ὑπ6 [156 εἰοπεπίς ἴῃ ὑπ οιιτεπῦ 

1 Ρ. ὅ. Ἡ. 8. 5 καθάπερ εἰς ἅγιόν τι 8.0, 1ο). ΤῈ ΟἨτίβῖαη Έββοπος Ἠοπ- 
τέμενος παραγίνονται τὸ δειπνητήριον: 

660 8150 {Π6 Ῥαββασοβ αποἰεᾷ 4αὔοτο ἢ. 
80, ποίο 3. 

3 8.66 Ῥε]οσ, Ρ. 377. 
8. Ἠειζ{ε]ᾶ (τι. Ῥ. 403) 15. ππαὈ]ο {ο 

χΘΟΟΠΟΙ]θ ΠΥ τε]οσίίοη οὗ {πο ΟΙ Τοας- 
ἐαπηθη{ ΒοτΙρίατθβ τ ἢ [Π6 Τ6εΥΘΙΘΊΠΆΟΘ 
Ρα1ᾷ {ο Μοβος Ὦγ {πΠ6 Ἐδεοπες (ΜΒ. ο. 11. 

656 ἀῑᾷ οοπιβίπο Ῥοίῃ {ποσο Ιποοπστι- 
Οὐδ θεπείς Ὦγ {πο οχροαᾷΙοπί πΏΙοὮ 18 
εχρ]αῖπαᾶ ἴῃ {πο {οχί. Ἠονρῖε]ᾶ Ἠϊπι- 
561} 6πσρεςίς ἐμαῦ α]]εσοτῖοα] 1Π{ΘΥΡΙΘ- 
ἰαοη πΊαΥ ἸἨαγο Ὄδει επιρ]ογοά {ο 
Παδα[ψ είς αὐβίοπ{ίοπ ἴτοπι ἔπο {ρπιρ]θ 
ΒΒΟΥΠΟ6Β. 

4 5366 «αἰαίίαπϐ, Ῥ. 322 Β6- 
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οτϊρύανος (11. 38, 51, ΠΠ. 4, 5; 1ο, 42, 47, 49, 59, 6ΟΙΗΡ. ΧνΠ], 10). ΤῊ αχ Ώίστατγ 
ΕΧΟΙΡΙΟΠ 

βαγίπς ἐγαςΙθοπα]1γ αδογῖρες {ο οὐ Του, “ΘΠ, γοαςε]νες αρρτογεά κε 11ο 

ΤΠΟΠΟΥ-ΟΠαΠσοΓ5’ (γίνεσθε τραπεζῖται δόκιμοι), ἵδ πιοτθ ἔλαπ οπςθ ᾳαοἰὐοᾷ ΞοαηΡίασθδ. 

Ὦγ ο Αρορίϊο α5 οη{οτοῖπσ ας ἀπ (11. στ, 111, 5ο, ΧυΠϊ. 2ο). 

Άπιοης ἴμοςο [8156 εἸοπιεπίς Ἠο Ρ]αςε5 811 ἔ]ιοδο Ῥαβρασος πν]Ιο]ι Τ6ΡΥο- 

βοπὀ (οά α5 επ]οϊηῖης βαοτῖῃοςς (ΠΠ. 45, χνΠῖ. 10). 10 15 Ῥ]αϊπ, 5ο Ίο 

8Ίσαςβ, ὑπαὺ Οοα ἁῑά ποὺ ἀθδῖτο 5αογ]ῇσθς, {ου ἀῑᾷ Ἠε ποῦ ΙΙΙ] {Ίιοβο 

ὙΠῸ Ἰαδίοά αξίζει ὑπ6 ἰαδίο οἳ Πεςῃ ἴῃ {μα νη]άειηεςς 1 απἆ, 1 πο 

βΙαπσηίεγ οἱ απ]πια]ς ννας ἴμιις ἀἱδρ]θαδίησ ο Ἠίπι, μον  οοι]ά σα 

ῬΟΞΒΙΡΙΥ Ἠανο οοπηπιαπάεά νΙοῖπις {ο ο οὔενοά {ο Ἠίτηδε]Ε (111. 45) Ἱ 

10 15 δα ΠΥ οἶεατ ἔτοπι οἴμον οοπδιάοταίοης {]ιαῦ ὑΠ15 γα πο ρατῦ 

οἵ σοἆ σεπι]ηο Ίαν. ΕῸΣ Ιηδίαπος, ΟΠτ]5ύ ἀεο]ατοεᾶ ἐ]λαῦ ο «απο 

ο {4141 ετενγ {0016 οὗ ὑπ Ταν; γοὺ ΟἨτςὲ αρομβῃαά 5αοτίΏσςς (ΠΠ. 

σα). 

ἃ, οοπάειηπαδίοη ο ὑΠ18 Ρτασῦῖσο (11. 56). 

Α πα ασαίη, {Π6 βαυὶηρ “1 ν]] Ἠανο ΠΊἹΕΤΟΥ απᾶ ποῦ ραοτ]ῇοθ’ 15 

Τ]ο ἔταο ρτορ]εῦ 6 ἨαξοΒ 

παογῖβσες, Ὀ]οοάρ]αά, Πραοπβ); Π6 «εχπσι]ς]ος ιο ἤτο οἱ α]ίατρ” 

(11. 26). 

Ρτοάισεά Ὦγ ὑπ6 τεεΚκίπσ {αππες5 οἱ ϱαογῖβοο (111. 13). 

ΤῊΘ ἔρθη οἱ ἴ]ιε Ίγίησ βοούμβδυθυ 15 ἃ ΤΠΘΓΘ ΙπζοχΙοαβΙοἩ 

Ὕπεηπ 1π ἴμο 

Ππηπιε(]αῦθ οοπ{εχύ οἵ ἔλπαδο ἀαπαποϊαδίοηβ πο πα 16 τεοκοηοᾶ απιοησ 

ὕιο Ἰϊσ]οεςύ αομ]ενεπιοπίς οἱ πιαΏ «ἴο που {Π6 Ίαπιες οὗ απφεῖς, ἴο 

ἀτίνο απγαγ ἀἆθπΙΟἨΡ, ἴο επάσανοιτ {ο θα] ἀἴδεαξες ὮΥ οἸανπιβ (φαρ- 

µακίαις), ἀπ ο πα Ιποαπίαβίοη5 (ἐπαοιδάς) ασαϊηςῦ ΥΕΠΟΠΙΟΙ5 561- 

Ῥοπίς (Π1. 36)”: θη ασαϊπ δῦ Ῥεῦογ 15 τηαάο 6ο οοπάθπΙη α5 {α]δ Ἐπσοπο 

Ώλοβδο βοπ]ρύατος νη]]ο]ι βΡροα]ς οί αοα βπεατῖησ, απᾶ ἴο 5βοὺ ασαϊηςῦ {ματα ο 

Οπτ]ςῦς οοπιπιαπά “Τοῦ γοῦν γοα Ὦο γεα᾽ (1, 55); πο [86] Ίου 

ὕποτοισ]η]γ 0Π]5 βίγαησο ργοάποῦίοηπ οἵ Ἠρίοπϊίο ΟΠγϊςϊαπΙςγ 15. βαῦτι- 

ταθεὰ τι} Ἐϊκεεπο Ἰάεας'. 

1 Ἐριρμαπῖας (Ἠωγ. ΧΥΪ. 1, Ῥ. 35) πατέρων γεγενῆσθαι. στο πο Ἠατο ἴῃ 
ασοῖηπ ἄθεοτίρας, α5 ἴπο αεοοππ6 νγαβ 
Ἠαπιᾶεᾶ ἆοππ ο Ὠΐτη (ὡς ὁ εἰς ἡμᾶς ἐλθὼν 
περιέχει λόγος), ἴ]ιο {ποαῖς οὗ ἃ 76 58 
βοοἳ Πο] Το 68115 {Π6 ΝαβατΘβΗΡ, αὐτὴν 
δὲ οὐ παρεδέχετο τὴν πεντάτευχον, ἀλλὰ 
ὡμολόγει μὲν τὸν Μωῦσέα, καὶ ὅτι ἐδέ- 
ξατο νομοθεσίαν ἐπίστευεν, οὐ ταύτην δέ 

φησιν, ἀλλ᾽ ἑτέραν. ὅθεν τὰ μὲν πάντα 
φυλάττουσι τῶν ᾿Ιουδαίων Ἰουδαῖοι ὄντες, 
θυσίαν δὲ οὐκ ἔθυον οὔτε ἐμψύχων 
μετεῖχον, ἀλλὰ ἀθέμιτον ἦν παρ᾽ αὐτοῖς 
τὸ κρεῶν μεταλαμβάνειν ἢ θυσιάζειν αὐ- 
τούς. ἔφασκον γὰρ πεπλάσθαιταῦτα 
τὰ βιβλία καὶ μηδὲν τούτων ὑπὸ τῶν 

οοπιΡΙπαθίοη 811 [Π6 Γεαίατες Π]Οἢ νγο 
316 Βθοκίῃηρ, Τηθ οταᾶ]ο οἳ {π15. 5οοῦ 
18 Ῥ]ασθᾶ Ὦγ Ἠϊπα Ίπ α]οαά απ Ῥαξπαπ 
απᾶ «πο τοσῖοης Ῥογοπᾶ {ο ἑοτάαη. 
ΗΘ 11868 ΒΙΠΙΙ4Υ ]αΏσπασο 8150 (κας. 18, 
Ῥ. 142) ἴῃ ἀεβοτιρίησ {πο Ἐλιοπϊζθς, 
Ποπ Ἡθ Ῥ]ασθβ ἴῃ ΤΩΠΟὮ [Π6 58110 
Ἰοοδ 165 (παπηῖησ ΜοαῦΡ 8150), απᾶ 
νηλοβθ Ἡδεεπο {θαίπτεβ ατθ πηπαΙ{α]ςθ- 
8016: οὔτε γὰρ δέχονται τὴν πεντάτευχον 
ἹΜωύσέως ὅλην ἀλλά τινα ῥήματα ἆπο- 
βάλλουσιν. ὅταν δὲ αὐτοῖς εἴπῃς περὶ 
ἐμψύχων βρώσεως κ.τ.λ. Τη659 ρατα]]θ]β 
ὙΠ βρεα]ς ἴον ἴΠετηξε]τθΒ. 

24---2 
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(1) Το (1) Ίου αραῖηπ 15 Ἐγαηχε] 5αοοθςς[α] ἴῃ εκρ]αϊπῖης ἴ]ο Ἐϊεετιθ 

παν Ῥταγεις {ο ὑπΠ6 5απ Ὦσ ταρρῖπ]σα] Ῥτγαοίῖοες., Ἐο]μοπῖπς ἙῬαρορογξ, 

να Ἡο 5ΙΏΡΟΡΕς ὑπαὺ «ᾖοδερμας απᾶ Ῥ]μιο τείεν ἴο ὑπ Ῥεααβα] Ἠγπιπ 

ποῦ "6 ος- Οἱ Ῥταϊδο ἔθ ἴμο ογεαθίοη οὗ Πσ]μό απά ἴμε τείατη οἵ ασ, σ]]σ] 

ος {ουπης ρατύ οὗ ο πιογηπ]ησ-ργαγεν οὗ {π6 «εώς ἴο ἴπο Ῥτεδεπό 

Όπηθ”, απά πΥἩΙοἨ 86οπη5 {ο Ῥο επ]οϊπος ἴῃ πο ἠΠεμπα 1056]; αμα 

ἴΠ]5 νιον Ίαςδ Ῥ6επ αἀορίεά ὮΥ ππαἩπγ εα0δεαπεπό νετ. Ῥαῦ ο 

Ίαπσαασο οὗ οδερμας 15 ποῦ βαςσβεά Ὦγ 5 οχρ]απαθοη. Έοτ 

Ἡο βαγς Ρ]αϊπ]ν (2. ο. 11. 8. 5) ὑλαῦ ἴΠεγ αἀἆάτοδδεα Ῥχαγετς ἴο ὑπ 

ραπ’, δα τὸ 15 απο] {ο 5άΡΡΟΡ6 ἐλαῦ ἢ Ίας ππαπζοπΙγ 1ΙΠίΤο- 

ἀασοά ἃ ἆαδ] οὗ Ῥασαπίδπι 1Πίο Ἠ15 Ρϊοεζατε; πουν Ιπάεεά πας ἴμεγα 

ΑΏΥ αἀεφααίε πιοξῖνο {ΟΥ 5 ἀοΐηπσ κο, Αἰππ]ατΙγ ΕΠΙ]ο τε]αίος οὗ ἴ]θ 

ΤΠεγαρειιύες (Υἱέ. 6οπέ. 11, τι. ϱ. 485), ὑπαῦ ἴλεγ “βίαπα ση ὑλμεῖτ 

{ιους απἆ ἐ]ιαῖν πγ]ο]ο Ῥοάγ οψατᾶς ὑπ6 Ἐίαδί, απά πὝπεη ϐπεγ 566 ἐ]ιαῦ 

ἴπο 5απ 15 τίδεῃ, Ἠο]άϊπς οαὐ ὑποῖν Ἠαπάᾶςδ {ο Ἠθδανεη ἴΠεγ Ῥταγ {ου 

ὃ ἨαΡρΥ ἆαγ (εὐημερίαν) ἀπ {ου ἐγα] απᾶ {ου Κεεη νῖδίοι ΟΕ ΥΕΔΡΟΠ 

(ὀξυωπίαν λογισμοῦ). Απά Ἰετο ασαῖπ 16 15. ΙΠΠΡΟΒΕΙΡΙ6 {ο οπσετ]οο]ς 

ἴλο οοπβΥΠΙΑΦΙΟΠ ΥΙΟ ὑπ 6886. δοσοιηΐβ τεοεῖνε {οπι πο Ἠϊδίοτυ ος 

οεγίαϊη Ολτ]ςίαπ Ἠογείῖος ἀθτῖνίης ἐλμεῖτ ἀεδοσπύ Γγοπι ὑΠ15 ατιάαῖο 5εοῦ. 

Τ19 Βαπηρ- Ἡριρμαπίας (11αΥ. κὶκ. 2, ΧΧ. 3, ῬΡ. 40 54., 47) 8ρεα]κς οὗ ἃ 5εοῦ 

πο, σα]]οᾷ ἴο Βαπιρβωανῦς Οὐ ὁβιιη-ογδμῖρρευς”, α5 εχϊκσήησ ἴῃ Εὶ5 

Βθοΐ, Οὐ ὑϊπηθ ἴθ Ῥεγαα ΟΠ ὁπ Ὀογάθυβ οἵ Μοαυῦ απά οἩἳ ὑπ 5ῃογθβ οὗ 

ὑπ6 Ώεαᾶ θα. Ἠθ ἆἀεδοπῖρες ἴπεπι ἃ5 ἃ τεππαπῦ οὗ ἴΠο Όβδεπες 

(1.6. Έδβσπες), 0 πᾶν αεοερίεά ἃ 5ρατῖοι5 {ογπι οἵ ΟμτὶκαπΙίγ 

απἀά ατα ηθϊίμαν «65 που ΟΠτίδάαηςδ. Τὴϊ5 ἀεραςεά ΟἨτιςαπΙῦγ 

ν/λῖο]Ἡ ἀποὺ αἀορίεᾶ 15 απιροᾶϊεά, ο 6115 τ, ἴθ ο Ῥτεεπάθα 

τουο]αθίοηπ οἵ ὑπὸ Βοοκ οὗ Ἐ]ολμαραϊ, απἆ ἀαίος ποσὰ ὑπ6 πιο οὗ 

Τυαγαδ. Έ]βεν]εγο (ΧΧΧ. 3, Ῥ. 127) μ8 8θεπι {ο τι8δ8 πο ἔβυτηβ 

ϑατηρβθθδῃ, Όβδοπο, απά Ε]ομαραϊζο ἃ5. ΒΥΠΟΠΥΙΙΟΙ5 (παρὰ τοῖς Ξαμψη- 

γοῖς καὶ Οσσηνοῖς καὶ Ἑλκεσσαίοις καλουμένοις). Νονγ 3ο Ἡαρρεη {ο 

Ίςπουγ βοιηθυμίηρ οὗ {π15 ους οἵ Ἐ]ολμαραϊ, ποῦ οπ]γ {νοπι Ἡριρμαπῖας 

ΗΙΠΙβε]{ (χῖχ. 1 56.; Ρ. 40 8ᾳ., ΧΧχ. 17, Ρ. 141), Ῥαῦ αἶδο {γοπι Ἠ1ρρο- 

Ά5 ΑΡΡοδΙ5 Ἰγύας (101. 1χ. 13 84.) Ψ]ιο ἀεβοτῖρος 10 αὖ οοηδιάεταβ]ο Ἰεπσίμ. Έτοπι 

ο ἴλοβο αεοοαπῦς 165 αρρεατ5 ὑπαῦ πο Ῥρτποῖρα] {οαύατο ἴῃ μα Ῥουῖς 

ῬΟΟ ΟΣ  γγας {π6 Ἱπ]αποβίοι οὗ {γοαπεπό Ῥαΐμίπσς {ου ὑπ6 τοηηβδίοη οὗ βἴπβ 
Ἐ]ολαρα]. 

1 Ζοἱίδε]ιγ. Ῥ. 455. 4 960 8Ροτο, Ρ. 85, μοίθ 1, 
3 566 αἱπεῦατς Ἐξεοπεδ Ῥ. 60 54. δ᾽ Βθο αὖοτε, Ρ. 81. 

8 Ῥοετγαλ]ιοί] Ἱ. 4; 596 Ώετεπβοτχς, 6 άαἰαίίαπς Ῥ. 3248ᾳ. 366 8150 Ῥθ- 
Ὡς 169 54. 1ού, Ρ. 405. 
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(Πιργρ. “ων. ἴχκ. 1, 15 54.). Νε ατα Π|κϑυγῖβθ ὑο]α ὑπαὺ 16 “Δπδυποτηᾶ- 

1265. ΠΠΠΙΟΙΩΦΙΟΠ5 απά δου ῆσοβ (θυσίας καὶ ἱερουργίας) ἃ5. Ῥοαϊπς ἃ]16 1. 

ἰἔο αοα ἃπα οετθαϊπ]γ ποὺ οβεγεά ἰο ἀοα Ὦγ ἰπαδβοι ἔγοτη (ἐκ) ὑπ 6 

{αΐμου5 απάἆ {Π6 Ίαν; νη]]]ο αὖ {π6 βᾶτηθ {ϊτηθ 16 «5475 ὑπαῦ πΊΘΏ οασ]ιῦ 

{ο Ῥταγ ἴπετο αὖ «/ογάδα]οπι, ντο ιο α]ίατ τὰ απᾶ ἴλμο βαοτῖῄοες 

(πετο οΏοτγεά), ῬτοβΙριθίηςσ ο οαῖπσ οἵ 65}. νγ]ο]ι εχῖδίς απποπς 

ἴμο ον, απ {π6 τεδὺ (οἵ ὑΠεῖν οπ5ίοπ]β), απά λαο α]ίαν απᾶά ο το, 

45 Ῥεϊηπσ α1εη {ο ος) (ΕΡρίρΗ. Παν. χῖχ. 3, ϱ. 42). Νοὐνιπδύαπαϊηρ, 

νο 816 ΙΠ{ογπιθᾷ ὑπαῦ ἴμο 5εοῦ τείαϊπες ιο το οἱ οἴγοιπησϊδίοη, ἴ]ε Τὺ Έβεοπο 

οΏδεγναπςρ οὗ πο εαθραίη, απά οὔπετ Ῥγδούϊοθϑ οὗ ια Μίοβαϊο ἂν μας 

προ Ἡωτ. τσ: τή: ἩρίιρΗ, Μα πὶς. 5, Ῥ. 43, οοππρ, ασκ. τη, 

Ῥ. 141). ἜΤμϊδ Ἱποοπβίδίεπογ 15 οχρ]αϊποᾶ Ὦγν ἃ {ατίμον πούϊοθ ἴῃ 

Ἡρίρμαπϊας (1. ο.) ὑπαῦ Όλο ἰτοαίοά ιο Βοπίρύαχθ ἴῃ ἴ]θ ΒΑΠΙΘ 

ΨΑΥ 85 ἴμο Ναδαγαπβ); ὑπαῦ 15, ἴμεγ κα ρπηϊθίεά Ἴιοπα {ο ἃ Ῥτοςθδς οὗ 

ΑΥΏΙὔΥΑΥΥ οχοῖδίοη, α5 τοοοππππεπάθᾶ ἴῃ ἴμο ΟἸεπιεπίπο ἨοπηΙ]ῇςς, 

απά ἴλτις το]εσῦεᾶ ας [151 }Π Οὐ] 0}}5 811 βἐαθοππεπῦς νο] ἀῑά ποῦ 6ᾳπατα 

τὶ ἢ ὑπαῖν οὗ ]θοιγ. Ἡιρροϊγύας αἶδο 5ροα]κ οἵ ἴμο Ἐ]ομαραϊίος 

38 αὐαάγίηρ αβίτοἰοσγ απά πηασῖο, απᾶ αδ Ῥναοβρίης οἨαχτης απά 

Ἱποαπίαδίοης ΟΠ ὑπ 6 51ο]ς απάἆ ἐπ ἀεπιοπίαος ( 14). ἼΤοτεονεχ ἴῃ ὕνγο 

{ογπιπ]ατίο5, οπθ οὗ οκριαοη, αποίύμετ οὔ Ρραπβσαβίοη, νΠῖοα 5 

{αἴμεγ ας εχἰτασῦεᾶᾷ {Τοπ ἴ]ια ῬοοΚ, Ιπνοσαίίοη 15 πιαάθ Το “ὑπ6 ΊποΙγ 

αρΙτ]ῦ5 απά (ο απσε]5 οἱ Ργαγεγ” (δ 15, οοπιρ. ΕΡΙΡΗ. “ων. κὶκ. τ). Τῦ 

βΠοι]ά Ῥε αἀάεά ὑπαὺ ὑπ ποσὰ Ε]οβαδαϊ Ῥτοβαβ]γ βΙσηῖβος ἴμε “Ια θη 

Ῥουαγ)ὃ; Ὑ8116 λαο Ῥοοῖς 10561 ἀῑγοοῦεᾶ ὑπαὺ 105 τηγβῦοτίες5 βΠοιι]ά Ῥε 

σιατάοᾶ α5 Ρτοσῖοις Ῥεαχ]5, απᾶά 5]οα]ά ποὺ Ῥο οοπηπηαπ]σαὐθά {ο ιο 

νγοτ]ά αὖ Ίαγσα, θαῦ οπ]γ {ο ὑΠπ6 ἔα 108] {ουν (Ἠ1Ρρ. Πωγ. ἴχ. το, 17). Τό 

15 ΠΑΡ πθοθβββατΥ {ο 6811 αἰθεπίῖοπ ἴο {π6 παπαΡεν οἵ Ἡβρεπο Γεαίταγες 

ν/ἩΙοὮ ατθ Ίετε σου πο ὅ,  ποα]ά οπΙγ τοπιατ]ς ὑπαῦ ἴΠο γα]αο οὗ 

ἴμο ποῖῖοε 15 ποῦ αὖ 811 ἀππϊπϊδμεά, Ῥαῦ ταίμον οπΠαποεᾶ, ὮΥ ὑπ αποτῖ- 

[1081 οἨαγασίετ οἵ Εριρῃαπϊας” ΤΟΥ ἢ {οΥ Πῖδ γε; {αοῦ ρτονεηίς τι 

{οτι αδοτ]ρίης ἴ]ο οοἴποίάεποςς, νγμΙοΏ Ίιογο τεγεα] Παπιδε]νες, Το {15 

Ταῦ μου 5 ΟΥΏ ΙΠΥΘΠ{ΙΟΠ. 

1 566 Ρ. 370, ποῖθ 3. 
3 (αϊαϊίατιβ Ὁ. 325, τοίθ 1. Έος 

αποΐἩετ ἀετιταβίοη 566 Ῥε]οτη, Ρ. 495. 
ὃ 06]1Ρ8ογ ΊἩοπετετ 156 ποῦ οπθ οὗ 

[8686 : 6οπ1Ρ. ἨρίρμαἨ, ΠΥ. σῖχ. 1 (Ρ. 
40) ἀπεχθάνεται δὲ τῇ παρθενίᾳ, μισεῖ 
δὲ τὴν ἐγκράτειαν, ἀναγκάζει δὲ γάμον. 

Τη {15 ταβροοῦ {ιο ἀερατίεᾶ {Τοπα ἴμθ 
οτ]σίηα] Ῥτϊποῖρ]ες οὗ Ἐϊδδεηίδτη, 81166- 
Ίπα, 85 16 που] αΏγρεαΣ, ἃ βΡεσῖα] τϑυθ- 
1α6ἱοΏ (ὡς δῆθεν ἀποκαλύψεως) ἴῃ 7ι518- 
ομ6ϊοη. 1 11Κ6 ΤΙΒΏΠΘΓ ΙΠΒΥΤΙ8Ρθ 18 
οοπιπιοπᾷεᾷ ἴῃ ἐπ ΟΙοπιοπίίπθ ἩἨο- 
ΤΩ11168. 
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ῬοτρΗα] 
Ῥεατίπσ οὗ 
ες Θπη- 
ὙΟΥΒὮΪΡ. 

ΤῊΘ 
Ῥιδοίϊοθ 
γτϑρασηϑηῦ 
{ο 96 5 ἢ 
οὐὐβοάοχυ. 

(1) ΤῊΘ 
ἀερτεοῖᾶ- 
τοι οὗ 
πηβΥΤί8σ6 
ποῦ α0- 
σοππ{εᾶ 
ἴον. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ,. 

Τὴ ἴμς ΤΘΓ6ΡΥ να Ἠανο Ρ]αϊπΙγ πο ἆγεσδ οὔ Ἠδβεεπῖσπι, ὙΒ]Ο ἢ 

Ἆας οπ]γ Ῥθεπ οοτταρίοά Άοπο 105 οεατ]ῖεν απᾶά ποβ]ες Όγρο Ὦγ λε 

οάπκίαχο οὗ α δρατίοας ΟἨτΙκαπΙζγ. Ῥαῦ Ποὺ οαπηο πο Ἐδεδεπες 

{ο ο σα]]εᾷ βαπιρεφαης Ἠγμπαῦ να ὑπΠ6 ονἰσίπα] ππεαπῖης οὗ {815 

οαὐνγαγα τογετοπσθ ΒΊΟΝ ἴΠεγ Ῥαϊᾶ ο με απ Ὠιᾷ ἴμεγ τεσατά 16 

ΏΙΟΤΕΙΥ α5 {Π6 5ΥΠΙΡΟΙ οἵ Πϊνίπο Π]απαϊπαοἨ, ]α5δῦ α5 ῬΗ1]ο {γθαπεη{]γ 

ἐγθαΐβ 16 ἃ5 ἃ ἵγρε οὗ ο, ο οοηίτο οὗ 811 Ἠσηί (6. σ. ὧδ δοπιπο. 

1. 13 56., 1. Ῥ. 631 54.), απά ενεη οα]]5 {π6 Ἠεαγεπ]γ Ῥοάϊες 6 νὶδῖρ]α 

απᾶά ςεηδῖρ]ε σοᾷς᾽ (06 Ἰ{ωπᾶ. ΟΡ. 7, τ. Ῥ. 6) Ον αἁῑᾶ ἴπεγ Ἠοποις 

ἴμο σ]έ, α5 ἐμο ρατο εἴμετθα] εἰεπιεηύ 1ῃ οοηίγαςύ ο στο5ς Μεγγοδίτῖα] 

πΦ{ἴ6Υ, αοοογάἶηπσ ἴο ἃ 5ασσο»ϐ]οη οὗ ἃ τεοεπῦ πετ" ΥΥ μαϊενετ τηᾶν 

Ἠατο Ῥθεπ {π6 πιοέῖνο οὗ {λ]5 τανετεηποε, 16 15 βἰταησε]ν τερασπαηί {ο 

ἐπ βριτἰῦ οὗ οτζμοάος ο πάαϊδτα. Τη Ἐσεῖἷ. νυ]. τό 1ὖ 15 ἀεποιποεά 88 

δ αΏοπηϊπαθίοῦ, ἐῑλαῦ τη 5881} ἔατη {οψατάς ἶιε οαδύ απά νγουςμῖρ 

ἐπ βὰπ ; απά αοοοτάϊησ]γ ἴῃ ΔΒεγαλλοίν ἢ α ἃ βαγίηρ οἵ Ἡ. Μοῖν 15 

τοροτίεᾶ {ο {μ6 οἴδοῦ ὑπαὺ οἆ 15 απςστΥ Ὑ]ιθη 0ῃ6 5ιιη ΑΡΡΕΑΣ5 ἃπα ἴἔ]ο 

Κίηρβ οὗ {λα Ἐδβὺ δῃὰ ἴμο Ὑγοϑὺ ργοβύγαθθ ὑμιηβθῖσθβ Ῥοΐογο 15 

απιπανγ”, Ίο οαηποῦ [31] Ἰλεγείοτ {ο τουοσηῖ5θ {ο δοίίομ οἳ 50Π19 

{ογεῖρπ Ἰπβποπος Τη ἐλῖς Ἡρεεπο Ρτασῦίος---Ὑμείμεν (ἄτοεῖς οἳ γτίαη ΟΥ̓ 

Ῥογβίαη, 1ὲ 1] 6 ἔἴππθ {ο οοηδΙάοτ Ἠεγθα{ζαγ. 

(11) Οἱ {16 παρ]εοῦ οὗ τπαχχίασο ασαίπ, {α]πηπαἶσα] απά ταρΏΙηῖσα] 

πούϊοοα οοπἰτϊραίο πομῖησ ὑογαγάς ο]ασϊάαῖπς ὑπ ρτασξίοες5 οἵ ὑΠ15 

βοοῦ. 1Τιοαδί οἱ 811 ἆο ἴπεγ Ροϊηῦ {ο απγ αἰβπΙζγ Ῥεύνεεν ιο Έβεοπος 

απά ἐπ Ῥματϊίσ6αο. ὮΤ]ο πθαταοδύ τεδοπιρ]απσθ, πυηῖοὮ Ἐταπ]κεὶ ο.η 

Ῥτοάπςσς, ἴο ΠΥ αρρτοχἰπιαίίοη ἴῃ ὑΠ18 τερρεοῦ 15. απ Ἰη]αποίϊοη ἴῃ 

Μιεμπα Πεἰιθοί ν. ὃ τοβρθούϊπο ἴμο ἁπίῖος οὗ ενα ἨἩαδραπά ἴπ Ῥτο- 

ν]άϊπσ Γον ἴλο τῖΐβ 1π 6356 οὗ Ηῖ5 5εραχα[ίπς Άγοπι Ἠογ, απά ἐπ15 η 

αβοτῖρος {ο Ἐδδοπο Ιπῃιεποθδ/; Ῥιῦ {115 τηῖςῃΏπα ἆοθΒ ποῦ εχργθςς ΔΗΥ͂ 

αρρτονα] οὗ 5αοῖ ἃ 5εραταξίοη. ΤῈ ἀῑτοσῦοη 5εεπη5 ἴο Ῥο {απο 

οπ{Ιγο]γ ἵπ ο Ιπέεγερίβ οἱ ο σης: που οµη 1 566 ὑπαὺ 15 15. αὖ αἲἱ 

Ἱποοηβίσίοη 6, α5 Ἐαηκαὶ αγσας, πα ΝΠδηπα Μεζιοώι νἩ. τ πνἨῖο] 

α]]ουνς ΠΟΥ ἔο οἰαῖπι ἃ ἀἴνοτορ ππάογ βποἩ οἰγοιπιδίαποο. Βαὺ Βονυ- 

ουος {ἐλῖς πιαγ Ῥα, Έδσεπο απά Ἑλατὶδαϊο ορίπΊοη βίαπᾶ σεπετα]]γ ἵη ἴμο 

ϱ]ιαγροςῦ εοπἰτγαςῦ ἔο 6αοἩ οἴ]εγ τ ἢ τοδροοί Το πιατγίασο. ΤῊΘ ἑα]πηπᾶ]ο 

1 ΤῊΘ Ἱπιροτίαπί Ῥ]αορ πἩϊε] {πο 3 Καῖτη τ. Ὁ. 250. 
Ἱθατεπ]γ Ῥοᾷίες Ἰε]ά ἵπ {πο βυβίθιη 3 9εο6 ἸθεβΠες Φδο]οί. ζωπι Ραῦμί. 
οὗ Ῥμί]ο, π]ο τοσατᾶθᾶ ἴῆετα 45 απἰ- Τ7Ὰαΐηι. 1. ῬΡ. 18, 29. 
πιαζοᾶ Ῥοαΐπρς, τΠαΥ ὈΘ 5660 οτι 3 ΗοπαίδεσΠιγ. Ῥ. 37. 

ἠτὸτοις ΡΗΜῖο 1. Ῥ. 349 84. 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

ΙΓ πσ5 ἔθαπι πηζ] ραββασος Ἱπιρ]γίης ποὺ ΟὨΪΥ ἴμο βιρετίου 5αποΙγ, 

Ῥαΐῦ ογεΏ {π6 Ππροταίίνα ἀπίγ, οἱ ππαπγῖασθ. Το πονάς «ο ἔνα Ὁ] 

απά ππα]ΠρΙγ᾽ (σεη, 1. 28) νετο τεσατάεᾷ ποῦ 1ΠεΓΕΙΥ ἃ5 ἃ Ῥτοπιϊςο, 

Ῥαῦ ἃ5 ἃ οοπιππαπᾶ ὙΠ] πνας Ῥίπάίπς οἩἨ 811. Τῦ 15 ἃ πιαχίτη οἱ ἴμο 

Τα μαῦ «Αηγ Ζουν νΠο ας ποὺ ἃ ὙΠ] 15 πο ππαπ) (078 1218), 

γεθαπιοίἠ 63 α. 

Όσοι. οὗ οχαπιρ]ας σου ο βυρογήσποιβ, απά Τ 51.811 οοπίεπῦ πιγβο] 

Τπο μοῦ Ἱπάεσὰά 15. 5ο Ῥαῦεηῦ, ὑπαῦ αηΥ αοοαπια]α- 

νη(Ἡ το[εττῖησ {ο Ζοβαοδήηυ 112 ὦ, ὦ, 85 {αϊτ]γ Π]αρίταπσ ἴ]ιο ἀοοίτῖπο 

οἵ οὐὐποάοχ «ο πάαϊδπι οηἳ 15 Ροϊπδ’. ΑΦ ἐπ15 απεσέοπ α[ῇοοῦ5 ἐπ 

ψΨμοΙθ {γαππενγοτ]ς ποὺ οπΙγ οὗ τε]σίοας, Ὀαὺ αἱ5δο οἱ εοοῖα] 19, ἴ]ο 

αηίασοπΊβπα Ῥείνγεει ο ἨἘϊδεεπο απᾶ ἴμο ἘῬμαγίσεο 1η ἃ πιαξίογ 50 

ντα] οοι]ά ποὺ Ὦο ογετ]οο]αά, 
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(ιν) ΝὸοΥ αραῖη 18 16 Ῥτουαβ]ο ἔλαῦ ιο τηασίσα] τες πα ἵποαη- (1ν) Τ1ο 
Έββοπο 

{αὔϊοἩβ ὙνΗΙοἩ αγθ 5ο Ῥγοπηϊπεηπό ἴῃ 06 Ῥγασίῖορ οὗ ἴμο Έβεοπος που]ά, Ῥιβοίῖσο 

45 ὃ τα]θ, Ίανο Ῥθεη τεορῖνεά 1 απγ {ανοαν Ὦ}Υ ὑπ6 Ῥματίραϊο {6 νυν. Οὗ τπασίο 

Τὰ Μικηπα Πεβασ]λύπο ἵν. 9 (οοπιρ. «Ἠεγαλ]οίῖν το Ὁ) 16 15. πιοπίϊοποᾶ ἀϊ[ίοα]ίγ. 

η αρρτονα] ἐμοῦ Ἠοτε]κία] ριῦ απγαγ α «Ῥοο]ς οὗ Ἰοα]Ιησς); γγηογο 

ἀοαρί]θβς ὑπ6 απίπονγ οὗ ὑπὸ ἐγααιοη Πδα ἴῃ νΙθΥ; βοῖηθ νο]απ]θ οὗ 

οΠαΥπΙΡ αδοτῖρεά ἴο ΒΟΙΟΠΙΟΠ, {κ6 {μοβο ὙΠ 101} αρρατεπ{]γ {ογπιοά ρανὺ 

οἳ ἴμο οροίοτῖο Πὐεγαύατο οἵ ὑΠ6 Ἠβδοπος”. Τη Πο 5Ά1η6 Βρ᾿ τὖῦ ἴῃ Με]ιπα 

ϑαγι ραν χὶ. τ Βα. ΑΚκίρα ϱΠιαῦ5 οαὐ {ποτ {ο Ἠορο οἱ οίογπα] 116 

ΑΠΥ “ὙὙΟ τοαᾷ Ῥτοίιπθ ο [οτοῖση (1.6. Ρ6ΓΠαΡΣ, αροογρ]α]) ῬοοΚς, 

απά νἩο τηαίεε οὖος ἃ ποαπά’ ἴμο πγοτάς οἵ Ἠχοά. αν. 26. ΟἨ 

μή Ῥοϊπό οἵ 4ἱἤθγοποθ ἨΟοΙΟΥΟΣ πο στοαί 5ὔτοδδ ο. Ῥο Ἰαἱ4. ΈΤ]οιισ] 

ἴμο ποβ]εγ {θασΒετβ απἹοηπςσ πο ογύῃοάοακ «εν βϑὺ {μεπιρε]νος 5ὔοας- 

{α5ἱ]γ ασαϊηςίῦ ἴμο Ἱπίτοάιοίίοη οἵ πιασῖο, ἴΠεγ νγετο ππαβ]θ ὕο τοςὶςῦ 

Τὴ πο πηϊάά]ο οἵ ια βεοοπά 

οεπύινγ «ο αβδάπ ἹΜατύνγτ αἰ]αάςν {ο εχοτοῖδί5 απᾶά ππασΙοῖαηβ 4ΤΠηοΠσ 

016 ᾖ6νς, α5 {]οιισΏ ύ]εγ πγενο πεϊὔμεν {ου που οὔκοινα", ὙΥ θύμον 

ἴπεςθ νγετο ἃ τεπιπαπῦ οὗ Έδεεπο «ο αάαΐδπι, οὐ πΠεῦμεν βποἩ ΡγασθῖοθΒ 

ὑπ Ἱπροιτίης 146. οἱ βιιρθυβυ 0}, 

1 Ζυβύη ΜΑΥΥΥ ΤΟΥ͂Θ ἴπαπ οπςθ 
{απηίβ πο ΦΘ 5} ταβρΏῖΒ σ] {λπεῖτ 
τθεοκ]θβΏ εποοπυταροετπεπ{ οὗ Ῥο]γσαπαγ. 
Ῥεο ία]. 134, Ῥ. 363 Ὦ, τοῖς ἀσυνέτοις 
καὶ τυφλοῖς διδασκάλοις ὑμῶν, οἵτινες καὶ 
μέχρι νῦν καὶ τέσσαρας καὶ πέντε ἔχειν 
ὑμᾶς γυναῖκας ἕκαστον συγχωροῦσι" καὶ 

ἐὰν εὔμορφόν τις ἰδὼν ἐπιθυμήσῃ αὐτῆς 
Κ.τ.λ., τῶν 141, Ὁ; 371 Α, Β, ὁποῖον 
πράττουσιν οἱ ἀπὸ τοῦ γένους ὑμῶν ἀν- 

θρωποι, κατὰ πᾶσαν γῆν ἔνθα ἂν ἐπιδη- 

μήσωσιν ἢ προσπεμφθώσω ἀγόμενοι ὀνό- 
ματι γάμου γυναῖκας κ.τ.λ., τ Οὐΐο᾽ 5 
ηοίθ οἩ {Π6 Πταί ρ8ββασθ, 

3 Β60 8Ρο7ο, Ρ. 89, ποῖθ 2. 
5 ΡίαΙ. 85, Ῥ. 311 6, ἤδη μέντοι οἱ ἐξ 

ὑμῶν ἐπορκισταὶ τῇ τέχνῃ, ὥσπερ καὶ τὰ 
ἔθνη, χρώμενοι ἐξορκίζουσι καὶ θυμιάμασι 

καὶ καταδέσμοις χρῶνται. 
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«ποσποτα] 
τορπ]0. 

Επταηκο] 
Ία5 Γα1]οᾶ 
ἴῃ θρία- 
ῬΗδῃβίησ 
Ἠ]β ροϊηΐ. 

Α/ΠΠΙΙΙο8 
Ρείπεεπ 
ἘΙΒΒΘΊΙΘΒ 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

Ἰαᾶ Ὦγ ἰΠῖδ πιο ερτεαᾶ {λτοασ]οτῦ ἐπ6 π]Ποῖο Ῥοάγ, 1ὖ 18 Ἱπιροξδίρ]θ 

{ο δαγ; Ραὺ {π6 {αοῦ οἵ ἐλεῖτ εχἰδίεηορ Ῥτεγεηί5 τι {τοπ του πα πο, 

Δ αγσαπηεπῦ ΟΠ ἴἨθ πδο οἱ τηασῖο, ἃ5. αη αὐκο]αζε]γ ἀἰςσαποίνο {εαίατε 

οὔ Ἡρβεεπῖδτη, 

Οπου «Ἱνεγσεποθς 8150 Ἠαγο Ῥδεη επιπιεγαίας ἡ; Ῥαῦ, α5 ἴμεςο ἆο 

ποῦ ἴον {16 πποδῦ Ῥατί Ίπγο]νο απγ σγθαῦ ῬτιποῖρΙε5, απᾶ τεῖετ οπ]γσ ἴο 

Ργασθῖσα] ἀείαῖ]ς ἵπ υπο] πας]; Βαούααθῖοη σας Ῥοδβ1βῖθ, ἴπεγ οαηποῦ 

ὍΠΟΥ αΠΥ οἰγοιπηδίαησθς 6. ἴακεη α5 ογιοῖα] {εςδί5, απά 1 παν ποῦ 

ὑλοισαί 16 νγοτίἩ νηῖ]ε ο ἀῑδοις ἴπεπι. Βαὺ ἴπο απἰασοηῖδτης ΟΝ. 

ὙΠΟ Τ Ἠανο ἀπε]ύ νν] 611 ἐΠεῖν οσὗΏω ἴαῑο. ΤΠ ἔἼτεο τεδρεοῦδ πιοτθ 

εδρεοϊα]]γ, ἴῃ ἴπο αγοϊάαποε οἱ πιαχτίασο, ἴῃ ἴμα αΏδίεπίῖοη ἔγοπι ἐπ 

ἔεπιρ]ε βαοτίβοςς, απᾶ (4 ἐπθ ν]εν νο] 1 Πᾶν αἀορίεᾶ Ῥο οοττοςϐ) ἴῃ 

ἔλα ουθδναγα τανεγεηοθ ρα]ᾷ {ο ἴ]εα 5, πο Ἠανο 56εη λμαῦ {μοετο 15 

4η. Ιπιραβδαβ]ο σα] Ῥείπεεη ὑῃ6 Ἰδεδεπος απά {πὸ Ἐματίσεε. ΎΝο 

Κποντη ΙΠῄαεποθς να πὶ ὑπΠ6 Αρῃετο οἱ ο πάαῖδπι Ῥτορες π]] βεγνε 

{ο αοοοαπύ {ου ὑΠ6 Ροβῖθῖοη οὗ ἴπο Ἡδδεπος ἵπ ἴπεδο τεδροοῦ5; απά 

γα ατε οῦ]ῖσες {ο ]οο]ς εἰδεπ οτε {ου απ εχρ]απαίΙοἩ. 

Τὸ νγαβ 5Βῆονῃ 4ρογο ὑἐπαὺ ἴ]ο Ιπγεβίϊσαθῖοης οἵ Επαπ]ε] απἆ οἴμεις 

{α1]εά {ο ἀἴδοογον ἴθ ὑπ ἐδ] τα 108] ντ] θησς α 5ἶπσ]ο τείεγεπσθ {ο ἐπ 

Έϊδδοπος, νο] 15 αὖ οποο ἀῑτεοῦ πα Ἱπαιδραίαρίθ. Τὸ Ίαδ που 

αρρεατεά ὑπαῦ ἴ]εγ Ἠανο αἷςο [116 (απά {Π15 15 Π6 τεα]]ν Ἱππροτίαπό 

Ροῖπϐ) 1π Πονίησ ἴ]αῦ πο Ἰάθας απά Ῥγασύίοσ5 5σεπογα]]γ οοηριάεγοᾶ 

οιατασθετῖςί]ο οὐ ἴπο Έβδδοπος ατε τοοοσηϊδοᾷ απά Ἱποοτροταίαά ἵπ 688 

τερτεδεη{αῖνο ῬουΚς5 οἳ 1 ανγίδ] οὐὐποάοχυ ; απᾶ ἔμας ὑπ6 Ἠγροίμοςῖς 

ἴλαῦ Ἑμδεπίδπη σαδ τηετε]γ ἃ {γρο, ἐποασ] απ εχασσεταίθᾶ ἴγρε, οὗ 

Ῥατο ο παΐδτη [8115 {ο {π6 σγοιιπἆ, 

ΦΟΠ1θ6 αβϊπΙθΙο5 Ἱπάεεὰά Ἰαναε Ὀεεη πα οαῦ Ὦ7 Ἐταπκοα] απάἆ Ὦγ 

ἔλοςο Πο ανα απ ϊοιραθεά οὐ Σο]]ουγεά πι. Ῥαῦ ἴλεδο ατα εχαοῦ]γ 

αι Ῥμαχί- 61ο] α5 Ίνα τη]σλῦ πᾶν εχρεοῦεᾶ, Τπο ἀἰδαποῦ {εαύατες οοπιρῖπο {ο 
5665 Ο0Π- 
Ώποᾷ {ο 
1Πο9 ο πάαίο 
5146. 

πηα]κθ αρ ἴμε ρονύγαιῦ οὗ ἴ]ο Ἐββθπθ. Τὴη6 «πάαϊο εἰεππεπύ 15 ααϊύθ 

α5 Ῥτοπιϊπεπῦ 1π ὑΠ15 βϑοῦ 45 ἴπο ποη-]αάαίο. Τὸ οουἹὰ ποῦ Ὀ6 πἹοτθ 

βίτοης]γ επιρµαφΙιζοά ἴπαπ ἴῃ ἴπο ἀεδοτῖρίίοη σἴνεηῃ Ὦγ {1 οδερ]τς Ἠήπι- 

561. Τὴ αενειγίμῖησ {]αγοίογο ΠΟ. τε]αία5 {ο ἴ]μα αἰτίοῦΙγ « αάαῖο 

5146. οὗ ὑπαῖχ ἰοπαεῦ απᾶ Ῥτασίῖσϱδ, 6 5Βῃου] ἃ οχρεοῦ ὅο ἀϊδοογεγ ποῦ 

οπ]γ αβΠΙ{165, θαὺ 6νεη οἶοδο ΔΙ 165, ἴῃ ἰα]πιπάϊο απᾶ τα πο 

ααἰ]ογϊᾷθ5. Απάα {Π15 15 οχαοί]γ ναί, αξ ἃ ππαξίογ οὗ {ιοῖ, Ὑγο 4ο 

1 Ἠειζῖε]ᾶ, 11. Ῥ. 302 54. 
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Ἠπά. Τπε Ἑβδεπε τια]ο5 τοςρεοίῖηπσ ἴλμο οὔσεγναπος οἱ ἴ]ιο βα θα, 

ἴλπο τ]ίος οἱ Ιαβίταῦίοη, απά {ο Ίο, Ἰανο οἴύεπ νετ; εχαοῦ ρατα]]ε]ς 

η ὑπ υτ]θησς οἱ πιοτο οὐὐποάοχ «ο πάαΐσπ. Βαὺ 1 μῶν ποὺ {λοισ]ιό 

16 ηθοθβδαΣΥ Το ἀνγε]] οη ἴ]αοδο οοἰποίάεποςες, Ώθοααςθ ἴΠαγ τηαγ σγε]] 

ο (θη {ον σταπῦεᾶ, απά ΠΙΥ Ἱππηθάϊαίο Ῥαχροβδο ἅῑά ποῦ τεαιῖτο πο 

{ο οπιρῃαδῖζε έ]ετη. 

Απά ασαϊη; 16 τηυδὺ Ὀο τεππεπηβετες ὑπαῦ πο 5εραταδίοη Ῥείνγεεη ΤῊ ᾱῖ- 

Ἔμαχίκεο απά Έβεοπο οαηποῦ αἱαγ5 Ίανο Ῥ6οῃ 5ο ρτοαῦ 85 16 αρροατΒ Ἔμμο 

1η ὑπὸ ΑΡροδίοἩο ασθ. Ῥοῦμ 5οοῦβ αρρατεπΏΙγ ατοδο οαῦ οἵ οπθ σγθαῦ Έ556Π6Β 

πηογεπιθηῦ, οἱ νγΙοἩ {πα πιοῦῖγνο πας ἴ]ο αγοϊάαπορ οὗ ρο]]αοπ’. ΤῊΘ Ὃ ΟΕ 

4ἴγεισεποα ἴλετείοτο πηιδῦ Ἰανο Ῥεεη σταάπα]. Αὖ {Π6 6ατηθ ᾖἴπῃα, 1ὖ Εταάια]. 

ἆοθς ποῦ 8εοπι ἃ ΥετΥ Ρτοβίαῦ]α ἴαδις {ο ψυῖῦθ ἃ Πγροϊπείῖσα] Ἠϊδίοτγ 

οὗ {π6 στονύ] οἵ Εἱβδεπίδπι, πμογο ιο ἀαΐα, ατο ναπησ; απᾶ Τ 581] 

ἐ]ιογαίοτο αΏβδίαϊη {γοπι ὑπὸ αὐθοπιρῦ. ἘταπΚκοε] Ιπᾷεεά Ἠαςδ ποῦ Ῥεεπ 

ἀείεντεά Ὦγ ὑμ15 ἀμποα]ογ; Ὀαὺ Ἡο Ἰας Ῥθεπ οῬ]σοά ὕο α5δαπιο Ἠ]8 

ἀαία Ὦγ Ρροβύα]αίπσ ὍΠαῦ 6ποἩ απά 5.0} ἃ. Ῥϑύβοῃ, οἵ νΥΏοπι ποῦῖοθα 

απο Ῥγθβθινεᾶ, γα απ Έβδεπθ, απά ἴλοπορ Ἱπίογτῖπςσ πο οἸαγασίετ 

οἵ Ἑβρεπῖσπι αὖ ὑπ6 ρϑυϊοα ἴῃ απθδθῖοπ {ποπ 115 τουοτᾷθά βαγίπςς ΟΥ 

ἀοῖπσς, Ῥαῦ σψιὐπουῦ αἰθεπιρᾶπσ ΔΩ 510}. τεοοηδίγποῦίοη οί ΠΙβῦοτγ, 

νο πιαΥ {αγ]γ αἱ]οιν ὑπαὺ ἔμετο ππαδῦ Ἠανο Ῥθει ἃ σταάπα] ἆεγε]ορ- 

πηρηῦ ; απᾶ οοηςεφιιεη{]γ 1π ὑΠ 6 οαγ]16Υ βίασες ος 105. στόν νγο β]ιοα]ά 

ποῦ εχρεοῦ ἴο πα ὑμαῦ Παν απίασοπίδτη Ῥούσγεοη ἐπ ὕνγο βϑθούβ, ν/]]οἩ 

ἴλο Ῥτϊποῖρ]ας οἱ λα Ἔβεεπος νγηεπ ΠΥ πιαθατοά νγοι]ά 1ηνο]νο. 

Τῇ (πετείοτο 16 Ποι]ά ο 5ΠονΏ ὑπαῦ ἴπο (α]πιαάϊσαΙ πα ταβρ]π]σα] Ἠεποο {16 

ντι 05. ΠΟΥ απάἆ ἔμετε Ῥγεδεχνο γι αρρτοτα] ὑπ6 βαγῖησς οὐ οεγζαῖη ΒΒ Ὃ ο Ἷ 

Έϊδερηος, ὑΠ15 βιοῦ σου] ργθϑοηῦ πο ἀπο]. Αὖὐ Ῥγεδεπύ που υ ΠΟ Ὃ το 

ἀθοϊεῖνο εχατηρ]ο ας Ώοεη Ρτούισθᾶ : απἆ ἴ]α ἀἴδοονετίες οὐ ο ε]]Ιηε]ς οοτᾷς οἵ 
οὐ ποᾶοχ 

{ου Ἰπβίαποθ”, σὴ ἔγασςς ἴμο ΠπΠπεπςθ οὐ {Π15 βθοῦ ἴπ αἱπιοβῦ ΘΥΘΙῪ τη ἀβίθχα 

Ρασε οἵ Βίγζο 4ὐοίῇ, ο. ΟΠΙΥ Ῥο τορατάεά ἃ5. ἀπούμον ἹΠ]]αςίταίοη οὗ 

ἐπ εχἰταγασαηοθ πΙἩ νΠΙοἩ ἴμο ν]οῖο 5αῇ]οοῦ Ίας Όθεη ἰτεαίεά ὮΥ 

ο Ίαχσο βεοῦῖοη οὗ πιοάετη «6 15} Υ1ὔαι5, Μοτο ὕο ἴ]α Ῥοϊπῦ 15 ἃ 

πιούϊοθ οὗ αη οατ]ῖογ Έβεεπο Ῥγεδογνας ἴῃ ᾳοδερ]ιας Ἠήπιδε]. Ἴψο Ίδατη 

{γοτη {Π15 Πδύοτίαπ {μαῦ οηθ «ο αάαδ, α ΠπεπΡες οὗ ἴμο βϑοὺ, π]ιο Ἠαά 

Ῥτορ]μεειεά ἐπ ἀεαί] οἵ Απῑσοπας, βὰν ὑ]μ]5 ργῖηος 6 Ραρδῖπσ Ὦγ ὑμτοιρῃ 

ο ὑοπηρ]οῖ Ὑπεη 15 ῬΙΌΡΗΘΟΥ πας οη ἴμο Ροϊπύ οἱ {α]β]ππεπό 

1 5566 80οτο, Ρ. 353 56. Τὰ ἴ]ιο ρατα]]εΙ παττανε, Απί. κ. 
3 Ογίεπί 1819, ῬΡ. 480, 537, 553. ΙΙ. 2, ἴ]θ ΕΧΡΤΘΒΡΞΙΟΗ 15 παριόντα τὸ 
5. Β. σ. 1. 3. 5 παριόντα διὰ τοῦ ἱεροῦ. ἱερόν, ὙΠΟ ἆοεβ ποὺ ΙΠΙΡΙΥ 80 ΗΤΟΙ; 
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ΤῊΘ ΑΡΡΤΟ- 
Ῥαΐίοη οὗ 
Ῥμι]ο απᾶ 
0 ο5ερηπβ 
15 ηΟ θΤ]- 
ἄεποο οὗ 
οὐὐποάοχυ. 

Ἁγπιαῦ πταβ 
119 Τοτεῖση 
οἱοπιοΏηῦ ἴῃ 
ἘΣ ΒΘ Ἶ5ΤῺ ἢ 

ΤΉΏΘΟΥΥ οὗ 
Νροργίπδ- 
6οΙ68Η ἴπ- 
ἤθη 00. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΒΡ. 

(αροιό 8.6. 119). Αὖὐ {815 πιοπιοπύ ο αάας 15 τεργοβευῦεά α5 βιυὐϊπσ 

Τὴ ἐμ τηϊάϑὺ οὐ Ἠῖ5 ἀῑδοῖρ]ες, Ιηδίτασίῖτς ἔλατη 1η ἴλμο 5οϊεποθ οὗ Ργε- 

ἀἰσίοη. ἜΤΠε εχρτεδδῖοη απποζεά νγοι]ά βοὴ {ο Ἱππριγσ ὑπαῦ Ἡο ας 

εοὔπα]]γ ἐεαοβίησ να θΠῖη ἴμε {επιρ]ε ατεα. Τῃα5 Ἠο σπου αΡρεατ 

ποῦ ΟΠΙΥ αδ παϊχίηςσ 1η ἴμο ογάίπατγ [16 οὗ {π6 “678, Ῥαῦ αἶδο α5 

{οηπεπίίησ {λαο παδίοπα] βαποίπατγ. Βαῦ ενεη 5αρροδῖης {Πῖ5 ο Ῥο 

{86 τ]σλύῦ εχρ]απαθίοηπ οὗ ἴμθ Ῥαδδασο, 165 ν1]] ποὺ Ῥτεδεηῦ απγ 5εγίοιι5 

ἀϊβιοα]ύγ. Ἔνθ αὖ α Ἰαΐε ἀαΐε, πνλεη (45 πνς πιαγ 51ΡΡΟΞΘ) ἴ]ο 

Ῥιποῖρ]ος οὗ ἴλπο βθοῦ Παᾷ 5Ηεπεᾶ, {ο 5ογαρ]ες οἵ ἴπο Ἔϊδοεπο Ίεγο 

ἀϊτοσθεά, 11 πᾶν τ]σ]ζ]γ Ἱπθετρτείεά ὑπ αεοοαπῦ οἵ ᾖοδερΏας, ταῦπετ 

ασαϊπςῦ ἴμο παστῖῃοος ἴλαῃ ασαϊηςύ ὑΠ6 Ἰοσα]1ϐγ'. Τ]μο ὑεπιρ]ο 1561}, 

Ἱπάερεπάεπ{]γ οἱ 105 αοοοπιραπΙτηεη{5, σοι] ποῦ 5ασσεςδύ ΔΗΥ͂ οὔεποἙ 

ο Ἠ15 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ. 

ΝΟΥ ασαἶη, 15 16 ΦΥ͂ οὐσίασ]ο {ο {Π6 γῖασν τ ΒΊΟΝ 15 Ἠοτο τπαϊη{αϊπος, 

ἔιαῦ ἴ]ιο Έδδεπες ατθ τεσαγάοά τ ἢ 5ο τη 0 βγπραῦγ Ὦν ΕΗ1]ο απά 

1οδερΏτι5 {μεπηδε]νθ. Ένεη ἰΠοισ] ἴπο ραπ οὗ ο αάαίδπι πηϊσ]έ 

Πᾶν ΏδοὮ 5οπιθγ]μαῦ ϱα]]οά ἵπ {815 βοοῦ ὮΥ ὑπ6 αἀπαϊκίπτο οἵ {οτοῖση 

οἸοπιοπίς, ἐλῖ5 {αοῦ ποιά αἰίταοῦ ταίμεν λατ τερεἰ αη εο]οοξίο Ί]κα 

Ῥ]μ]]ο, απά ἃ ἸαΜἑαάἹπανίαῃ Ίο /οδορ]Ώτς. ΤΠ {ΟΓΠ1ΘΥ, 85 η ΑΙαχατ- 

ἀτίαπ, βου θα Ιπῖο 115 ϱγβίεπα ΤΙΑΠΥ απά 4ἴνοιςο ε]ειπεπῇῦς οἵ Πεαί]αι 

ΡΗΠΙΟΡοΡΗΥ, Ῥ]αζοπῖα, ϑίοϊο, απά Ἐγίμασογοαηϐ, ΤΠο Ἰαῦο, {ποισῃ 

Ρτοίεβρεά!γ α Ῥμαχίσεο, Ἰοδῦ πο ορροτίαπΙῦγ οὗ Ιποταξαῖησ Ἠπαβε]Ε 

η] μῖ5 ἨθαίΠοπ ΟΟΠ4ΠΘΤΟΤΒ, απά σου] πού ο απ ]]πσ {ο στ ΠΥ 

Ειοῖν οατ]οβίϐγ τεδρεοξίησ ἃ βοοϊεῦγ ὙΥ Ὁ πνπο5ο ἔθη, α5 νο Ἰη[ου ΕΓΟΠΙ 

ἴιο πούϊοβ οἵ ῬΗπγ, ἴλεγ νγετο αἰτοαάγ δοατιαϊηὐθα, 

Βαὺ 1 Ἑβεοπίσπι ουνοᾷ {ιο Γοαῦιγες5 υγ]; ἀῑδεπσαϊδηεά 10 Γοπα 

Ῥ]ματίδαῖο ο πάαΐδπι ἕο 4η 8116 0 αἀπη]κίατο, νηεηπος ετο ἴμεςδο {οτείση 

ΙΠῄασησθς ἀοτινοά  Έτοπα ἴλο ΡΙΙ]οδορμοιβ οὗ ἄποεσο οὐ ἔγοτη ἴ]ο 

γο]σῖοις τηγϑύϊοβ οὗ ὑπ Ἐαδεῖ ΟἹ Επ ροῖηῦ τεεεηῦ ἹΥΓΙΓΕΓΡ αγο 

ἀἰνιάεἆ. 

Τ]ιο8θ π]ιο ἔτασο ἴμο ἀϊδιποίνο οΠατασῦοτίδεος οὐ ἴμο ποοῦ ἴο 

6.παρος, τοσατά 16 15 απ οβρΠοοῦ οὗ {π ἸΝδοργ{Πασογοαπ Ῥο]μοο] σταζυοά 

ὁπ ἴλμο βίθπι οὗ πάσα. ΤΗϊ5 βο]αίῖοη. 15 βασσεςίεᾷ Ὦ} ὑπ βἰαΐο- 

πιοηῦ οἵ {.οδερ]α5, ὑπαὺ {Που Ῥτγαοίῖςδο ἴΠο πιοᾶο οὗ 118 συμ] ἢ απποπς 

Ῥαύ ἴ]ιο 1655 Ῥτασίξσθ ποίϊοθ πηπδί Ῥο  Ἅ{παί 9πᾶδβ Ἠϊπηβε]ξ πας πὶ πη ἴλθ 
ἱπ{εγρτοίοᾶ Ὦγ πο ΠΠΟΤΘ Ῥγθςίβθ. Τοπ «(επιρ]θ αγθα. 
θη ΠΟΎΘΥΟΥ 16 18 ποὺ αἰτοῦ] εἰαίεά 1 5686 ΔΌΟΥΘ, ΤΡ. 87, 260 54. 
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ιο πασοκ ἵνας Ἱπγοάιοςά (καταδεδειγµένη) Ὦυ Ἐγίμαροτας, Τῦ 18 

ὕποασ]λῦ ο Ῥο οοπῄγπιθᾷ ὮΥ ια βίοηπσ τθβεπιβ]ατςθς πγλῖοὮ 85 ἃ 

πιαζίος οἵ Γποῦ αγθ {Γοαπά ο οχῖδύ Ῥεύνψεει {116 ἹπβύθαΙοπς απᾶ Ῥγας- 

{1665 οὗ {π6 νο. 

ΤῊΪβ ὑμθουυ, νο 185. τη! ηὐα! θα 4150 ΟΥ̓ οἴ]ιογ νντίζους, α5 {ο Βἰπίθπιοπό 

Ἰηβύμ ποθ. Ῥααν απά Ἠθυίο]α, Πὰ8. {ἔουπά 105. αὐ]ερῦ ἃπα πηοδῦ ῥρετ- ο. ντ 

βἰκίεπύ αἀνοσαίο ἴῃ Ζε]]εν, νο ἆτανν οιῦ ἴ]ο Ῥαγα]]εῖς ση στοαῦ Ζ6Ης. 

{ογορ απᾶ Ῥγοσϊβῖοη. ΄ ΤΗο Ἐϊδδεοπο», 11ο πντῖὔος, «Ίϊ]ζ ὑπ Ἑγίμασογοαπς, 

ἀθβίτε {ο αὐίαῖη α Ἠσ]ατ βαποδῦγ Ὦγ απ αδοεῖῖο 118; απἆ {π6 αὈδίοι- 

ΦἼοηδ, ΠΙΟΣ Που 1Π1ΙΡΟΡ6 ΟἹ. ἴΠεπιδε]ναρ {ουν ὑΠ|15 απ, αἲθ ἐἶιο βαΠ1θ 

η Ῥοῦμ. Ἔπεγ τε]εοῦ απίπια] {οοὰ απᾶά Ὀ]οοάᾶγ βαογΙῇοθβ; ἴλμεγ 

ανοῖᾷ ππο, ΥΥΑΥΠΙ Ῥαῦῃ5, απἆ οἳ] {ου αποϊπ ης; ΌΠεγ 5εῦ ἃ Ἠ]σῃ να]πο 

οἩ οεΠραίο 118: ΟΥ̓, 5ο {8Υ α5 ἴμεγ αἰ]ουν ππαττίασε, ἴΠογ τεφι]γο ὑμαῦ 

16 ο τοςίτιοθεά {ο ὑπ οπθ ορ]εοῦ οἵ Ργουγεαδίησ ομΠ]άνεη,. ἘῬοῦμ γγεαν 

ο] πἨ]ίο ραγτηρηῦ: Δ Πα] οοηβῖάαυ Ππαη ῬΌΤΘΙ {μη σοὺ]. Ἰ)αδμίησς 

απά ρατ]βσαθῖοης αΤθ Ρργεδογ]ρεά Ὦγ ῬούἩ, Ἴοιση {ου ἴ]ο Έβεσηες {]πογ 

ηανο α γοῦ Πϊσ]μεν εἰσπίβοαπσε α5 ΤΌ] σίου αοΐδ. ἉἙοῦ] Ῥγο]ήῬΙδ οὐκ 

απά (ν]αῦ 16 ΠΙΟΥΘ) οἨ. πο 54Π19 ογοιπᾶ. ἈῬούι ἢπα ὑμῖν: βοοῖα] 

1468] ἵπ ὑμοβθ ΙπβΙαὔΐοης, νγλ]ο]ι ᾿πᾶθοα ὑπο Ἐκδοιος αἶοπο βοὺ {]θπῃ- 

βε]γας ἴο τεπ]ίδο---ἵπ ἃ οογροταίο 11{8 τ] επίϊγο οοπιπιαπΙ(γ οἱ σοοςς, 

ἴῃ βματρΙγ ἀεβπεά οτάετ» οὐ ταπ]ς, ἵπ ἴἶθ τπουπάἱοπα] βαὈπιϊβδίοπ 

ΟΥ̓ αἲ] ἴπο πιεπιρανς ὕο Ελα 5αρετίοτς, ἴῃ ἃ βοοἰεῦγ οαγαβα]]γ Ῥανγεά 

{γοπι πημοαῦ, ΙΠῆο ὙΠῸ. που ΤΠΘΠῚ ΘΙ α1ο τεσεῖγεά οπ]γ α[ζον ἃ 

5ονοτθ Ργοβαδίοπ οἳ 5ογογα] 765, απά βοπ πν]]ο]ι ὑπὸ πηνγογέἩ1γ αγο 

ποχοταβΙγ εχο]ιιάςθᾶ. Ῥοίῃ τεφαῖτο ἃ αὐτοῦ ἹπΙαθίοη, Ῥοῦμ ἀοδίτο 

{ο ππαἰηζαϊη ἃ. ὑγαδΙθῖοπα] ἀοοίτίπο Ιπνίο]αρίο; Ῥοῦμ ραγ ὑπ6 Ἰ1σ]οςύ 

γαβροοῦ {ο μα τη ἔποτη ν/]οπι 1ὖ γας ἀετῖνεί, 85. Ππεγαπιοηίς οὗ 

ὑμο ἀαΙίγ: γεῦ Ῥοίῃ αἱδο Ίουο Πσαταίίνο οἸούμίης {ον ὑποὶν ἀοοῦγῖπος, 

οπά ἰωθαῦ {Π8 οἱά ἐγαάμῖοης α5 ϱΥπιρο]5 οὗ ἆεερετ ἰπαζ]ς, μοι ὑπο Ὺ 

πηαδῦ εχύγαοῦ Γγοπι ἔ]οπι Ὦγ ππεαηδ οῇ α]εσοτῖσα] εχκρ]απαίίοη, Τα 

ονάεν ἴο Ῥτονο ἴμο Ἰαΐου ἔοτπι οἳ {οπομῖης οπἱσίηα], πουν]γ-οοπιροδοᾶ 

ΨπΙησς Ὕετο απ]ιοβἑαβΙπσ]Υ {ουσοά Ὦγ {Π6 οπο α5 ὮΥ {1ο οἴ]ον, 

απά {αὔλογεά προν Π]αρίγίοι παπθς οἳ ἴ]μο ρᾳδῦ, Βοίϊι Ραχίο ραγ 

Ἀοποιγ ἴο ἀῑνίπο Ῥοψεις ἴῃ ο εἰοπιοπίς, Ῥοῦμ Ίπνοκο {1ο γἰδίης 

5αἩ, Ῥοῦ]ι βεεῖς {ο γη ]λάνανν ονοτγ(]]ης πππο]θαη ἔνοπι 15 βἰρεῦ, απιά 

ΜΕ. 1 νίενν σῖνο αρεοῖα] ἀῑγεοίίοης, ἵπ νγ]ῖο] {ου αστορ α5 γγε]] 

ΥΓ οποἩ οἴμει α5 γη] οἰάε; (πεοῖς βαρογβάδίοτ, ἵπ ἃ τοπιατ]καΡ]ο 

. πε. πτ. το. 4: 
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ν/αγ. Έον ῬοῦἩ ἐπ6 Ῥε]ίεί ἴῃ Ιπιεγπιεά]αίο Ῥείησα Ῥεύνεεη ἄοά απἆ 

1ο σου] Ία5δ αΏ Ἱπιρογίαποϱ ὙΠΙςἩ 15. Ἠϊσίεχ ἵπ Ῥτορογθοη α5 ἐλεῖτ 

Οὐ οοποερᾶοη οἱ ἄοά 15 Ῥατετ; Ῥοῦῃ αρρεατ ποὺ {ο Ἠαγε ἀϊδάαϊπεά 

π]ασῖο; γεῦ Ῥοῦμ τεσατά πο οἱ οἩ Ῥτορμεογ α5 ὑπ6 Ἠϊσ]μεςύ ἔγαϊῦ οὗ 

νηςάοπι απἀ ΡΙείΣ, πνη]ο]ι Πεν Ῥῖααο {ἔπειησε]νες οἩπ Ῥοββεδδίησ 1Π 

ἰλεῖγ τηοδύ ἀῑδιπσαϊδ]εά ΙΠΕΠΙΡΕΙ5. Ἐϊπα]]γ, θοῦ αστες (αἶοηπσ τ δ ἢ 

ἴμο ἁπα]δο οματασίετ οἱ {Παῖτ πγ]ο]ο οοποερίϊοη οἱ {π86 ποτ]ἆ...) ἵπ 

ὑμῖν ὑεπεῖς τερρεοίῖησ ἴπο οτ]σῖΏ οὗ ὑπ6 5ο], 105 τε]αίοη {ο ὑπ Ῥοάγ, 

δια ἴ]ιε 116 α[ίεγ ἀεαἰμ) ... 

Αὔκοποοοί  ΤΗΙ5 αγγαΥ ο οοϊποίάεπσες 15. {ογπι]άαβ]θ, πα πας αἰ]{α]]γ 

ΕΝ τηατςμα]]εά πσΠύ αρρεατ αὖ ἢγβὺ αἶσιυ Ἱηπνίποῖρια. Βαὺ ἃ οοδες 

Ὃ ος : εχαπηπαξίοη ἀείταοίς Γοπι 1ΐ5 να]αθ. ΤΠ ἐπ Πγαῦ Ῥ]αος ὑπ πο 

Ἐσοποβ. ἀἰδάποῖνο οματασθετὶςίῖος οὐ ιο Ἐγίμασοτοαπ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ ατο παπθῖησ 

ἰο ἴμο Ἓδδεηες. Τὴ «ο επΙ5ῃ 5εοῦ ἀῑά ποὺ Ῥε][ενο ἵπ ἐμθ ἵταης- 

πηϊσταθίοη. οὗ 5οτ]5; απά ὑπ ἀοοίτῖπο οὐ ΏΙΙΠΙΡΕΤ5, αὖ Ἰθαδῦ 5ο {αχ α5 

ΟἿΣ ΙΠ{ογπιαΙοη σοε5, Ἠαά πο Ῥ]αος ἴῃ ὑΠ61ν βγδίεπι, Ὑ οὖ ὕπεβθ οοἩ- 

βὐθαίο ἴ]ο νετγ εὔεεποο οὗ ἐπ Εγίμασογεαη {εασμῖης. Ίπ {π6 ποχὺ 

Ῥ]αςς 5εγετα] οὗ ὑπ6 οοἰποϊάθησες 8.6 ΠΠΟΤΘ αρρατεηῦ ἐπα χεα]. Τις 

ΤῊΘ οοἵηπ- {0Υ ΙΠβίαπορ ὑπ ἆεπιοης ὪΠο ἴῃ ἔμπο Εγσίμασογεαπ βυβύθμη Ἰο]ά απ 

ον Οδ ΠπογπιοδΙαίο Ρ]αοο Ῥείνγεεη ἴ]ιο Θάργεπ]θ ἄοά απἆ τηαἨ, απά γγεγθ {ο 

μα τοβι]6 οἱ α ΟΟΠΙΡΥΟΠΗΙ56 Ῥείνγθεη Ρο]γί]μεῖσπι απἆ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΣ, Ἠαγθ πο 

ῬατοΏί,  ἨθΘαΣ τε]αθίοη {ο ιο απσε]οί]οσγ οὗ ἴλμο Έβδδεπες, νο] απο5θ οαὖ οὗ ἃ 

ΠΟΥ ἀῑπεγεπῦ τηούϊνθ. ΝΟΥ ασαἴη 64η νο πα ἀῑδποῦ ἔτασες 8ΠΟΏς 

ἔμο Ῥγίμασογεαης οὗὁἨ ΔΠῪ 5ο] ΤοΥ6γεηςθ {ος {πο 54η ἃ5 15 αβδεγ]ρεά {ο 

ἴ]ο Έδεεπος, ἴμο οπ]γ πούϊοθ νο] 15 αἀάασεά Ἠανίης πο Ῥτοπιίηπθησθ 

ν/λαίθνοι ἴῃ 105 οὗ οοηίεχέ, απά τεξετῖησ ο ἃ τα]ο π]]σὮ πνοσ]ά 

Ῥο ἀῑσίαίοά Ὦγ παίατα] ἆεοεπογ απᾶ οετίαϊηΙγ γγα5 ποὺ Ῥεσσ]ασς ἴο ἔ]ιο 

Ῥγί]ασοτεαης”, γΊεη ἴ]εςο Ἱππρεγῖοοῦ απά (ἔν {1ο Ῥαγροςε) γα]ιθ- 

1655 τεδοπιῬ]αποθς Ίανα Ῥεεπ 5αὈίτασοῦεᾶ, ιο οπ]γ Ῥαδῖς οη σΥΠΙοἩ {πὸ 

Έιοοτγ οὗ ἃ ἀῑτοοῦ αβΠαίοι οαπ τοδῦ 15 ψάτανη, «ΑΙ ο το- 

πιαϊηίηπσ οοἰποίάεπος» απο απίπιρογίαηζ. Τ]μας ὑΠ6 χορρεοῦ ραϊὰ {ο 

{οιπάθι5 15 ποὺ εοπῃπεάἆ ἴο αΠΥ οΠ6 θοῦ ΟΥ: αΠΥ Ο0Π6 ασθ. ΤῈ 

ΥΘΥ6Υ6ΠΟΘ οὗ {πμ6 Έβδοπος {ου 1ο565, απά ἴμο τ6νεγεηποθ οὗ ἴμα 

1 Ψε]]εγ ΛΡ]ιϊοβορ]μίο ἄετ ἄτίεε]ιεπι «ΙΠε οἱ 4ροϊζιοπῖις Ὁγ Εοβίταίας (6.5. 
ΤῊ. τπτ. ΑΡίΗ. 2, Ῥ. 281. γΙ. 1ο) οοηβἰἀεταῦ]ο βίτοδβ 18 Ἰαϊά οἩἨ 

3 Τϊος, Τιαετζ. ση. 17; 8660 Ζε]ετ πο ποτεμΙρ οὗ {Π6 5πῃ (Ζ6]]τ 1. ο. Ρ. 
1. ο. Ῥ. 282, πηοίθ 5. Τ]θ Ῥτεοερὺ ἵπ 1137, ποίο 6); Ῥαῦ {Πο Αγποτε[ίεπι οὗἉ 
ᾳπθβοπ Ο6ΟΠΥΡ ΑΠΙΟΠΡ ἃ ΏπΙΡος οἳ {Π15]αΐθ νγοτ]κἀοίταςί5 ἴτοπα 105 Υα]πο 88 
Ππβὶσπίβοαπ{έ ἀθίαῖ]5, απᾶ Ἠα8β8 πο 5Ρθ- τερτθδεηβῖης Εγίλαροτθ8βη ἀοοίτίπο. 
Οἷα] Ῥτοπιίποησς ϱῖνεη {ο 10. ΤΠ ἴἶο 
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Ῥυυπασουθδη5 Του Ἐγίμασοτας, ατα ΙπᾷΙσαῦίοης οἱ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΠαππαπΙγ, 

Ῥαῦ ποῦ οὗ ἃ οΟΠΙΠΙΟΠΏ ΡΠΙΙοβοΡΗτ. Απα ασαϊπ ἴλο {ΟΥσ6ΥΥ οἱ ΒΙΡΡΟ- 

Βυ1010ὰ5 ἀοοπππεηίς 15 απ]ΠαΡΡΙγ ποῦ πΠ6 Ῥαάσα οἱ απγ οηθ 5ε]οο]. 

Τ]ια Βο]οπιοπίαη ὮοοΚκ5 οὗ ὑπ6 Ἐϊδεοπος, 5ο 1[Ἀ1 ἃ5. γα οὔ Ἱαάσο Εγοπι 

ἴἶιο εχίαπῦ πούϊοθϑ, σοῦ αροαῦ 85. απ]]κο ἴμο ἰγαοῦ αβοτ]ρεά {ο 

Ῥγίμασοτας απά 15 ἀἰδοῖριο» Ὦγ ἴἶιο ἸἨΝαοργίλασογεαπς α5 Όννο 5ο] 

{οΥσετ]εΒ οοα]ᾷ πνεΙ] Ῥο. ΑΙ οἳ ποατ]γ 411] ναί τοπηαῖης 1η ΟΟΠΊΠΙΟΠ. 

ἴο ἴμο (τοαε]ς 5ο]ιοο] απ {πο «9 ονήδΏ β5οοῦ αἴνετ ἴ]εσο ἀεάποίίοις 15 

ὃ. οεγζαϊη αΙπηϊ]ατ1ϐγ ἴῃ πο ἵγρε οἵ 16, Ῥαῦ σταπ0εά ὑπαῦ ὕνγο Ῥοᾶῖθς δπᾶ ἴῃ 
: : : ολες ἄο 

οὗ τηθῃ 680 Ἠθ]ά απ΄ οβοῦογίο {θασμῖης οἳ {εί οἵγη, ἴλογ γγου]ά ποὲκαρσοςέ 
6 8ΩΥ͂ Πἱβ- 

{οτίσα] 
ΙΠΙΜΠαΔ1οἩ, ὮΥ α, ΒΟΙΕΙΗἨ {ουπη οἱ οαῦἩ, ὈΥ ἃ τσι ἀῑδίιποίιοη οξ ογάςιβ. οοπΠΘΣΙΟΗ. 

ταπζεά 4150, ὑπαῦ ἴΠεγ Ῥούῦ πιαϊπίαϊηες ἴ]ο εχοε]]επορ οὗ απ αβοθῖῖο 

Πίος, ὑμεῖν αδοεθΙοῖδπα σου] παῦατα]]γ ἴα]κο Πε 6απιο {πι Σ ἴ]εγ πνοι]ᾶ 

αγοῖὰ πνῖπε ἃπα ἤρθη ; ὑπο σπου] αὐδίαῖα {γοπι αποϊη πρ Πετηςδε]νες 

νη οἱ]; αγ ποι]ά ἀερτεοίαζο, ἀπ Ῥετ]αρ5 αἱἰοσείῃετ ῬτομΙβ]ζ, 

πηχ]ασθ, Ὁπ]εδς ὑπογυίου ὑῃη6. Πρίογῖοα] οοπάΙδῖοπςβ αγ {επηδε]νες 

{ινοιταβ]θ ῦο ἃ ἀτεοῦ απά Ἱπηπιθάϊαίε οοηπεχῖοη Ῥεύνγθεη ὑπ6 Ῥγί]α- 

6ογ68βηΏ5 απ πε Ἐδδεπας, ἰΠῖ Όμεοτ οἱ αβΠαίίοη Ἠαδ Πτα {ο 

56οιτε 10 Ἱπάερεπάσπ{]γ ἵπ ἃ βΙπη]]ας αγ, ΡΥ ἃ τουοσπῖβεᾶ Ῥγουθββ ο 

ΥΘΟΟΠΙΙΠοΠ{ 16, 

Απά ἃ ϱἶοδε; εχαπΙϊπαΒΙοη πηαςὺ Ῥτοποιπος ἴΠαοπι ἴο Ῥο πιοβῦ ον, 
- - ]θοίᾷ 

πη{ανοπταρ]ο. ΟὉμτοπο]οσγ απά σθοσταρΡΗΥ αἰ]κο Ῥτγεδεπύ βετίοιβ ο 

ομβίασ]ο {ο ΠΥ βο[αίοη ὙΠ 0 ἆσιῖνορ ὑπ6 Ῥοσα]αγϊήος οὗ ὑπὸ ὕθοιγ. 

Έϊδδεπες {Τοπ ἴ]ο Ῥγίμασογεαης, 

(0) Το Ρτίοπύγ οἵ πιο, 1 16 οαη Ὀ6 ρ]εαᾶθά οἱ δἰ ὑπο 5146, τητιδὺ (1) ΟἨτο- 

Ῥο ατσεά ἴῃ ἔδνουσ οἵ ἐπ6 Ῥββθηθθ. Τὴ6 ΕΒγίΠασογεαης ἃ5. α ῬΗΙ]ο- ΠΟΡΕΙΕΙ 

ΒΟΡΠΪΟΔΙ] 50Π00] ΘΗ ΤΟΙ ἀἴδαρροαν {γοπι Πίου Ὀείογο ὑπ6 τηϊα 416 οἳ δάνθσβθ. 

ἴπο {οιτίῃ οεπίύανγ Ῥείοτο ΟἸγιθύ. Τα Ἰαδῦ Ῥυύπαρουθαηβ γα 

βοπο]ατς οἱ ΕΙ1]οἶαιας απά Ἠαχγύας, ὑΠ6 οοπὔεπιρογαγί65 οἵ Βοσγαῦθβ απᾶ 

Ῥ]αίο'. ον πεατ]γ νο οοπἰατίες ἴδον ὑμὶν οχΒποοη Ὑο Ίθαν 

πούμῖησ οἵ μετ, Ἠεγο απἀ ἐμεγο Ρείβδοης Πα Ὠϊοάογας ο{ Αδρεπάας Γίδαρροης- 

8γο βαγ]ποᾷ Ὦγ ἴλο Αἰῑίο ροεῖῦς οὗ ἴλπο πα]άά]ο οοπιαάγ 85. /Ῥγίμα- ονομα. 

βοτῖσευ», ἴῃ οὔμεν νγογᾷς, α5 ὑοίαΙ αὐείαϊηπεις απά γεσεατίαης”; Ῥαῦ 6976ΔἨΡ, 

1 Ζε]]ετ 1]. ο. Ῥ. 68 (οοπΡ. 1. Ῥ. 242). 3 Αἴπεπ. Ἱν. Ῥ. τότ, Ῥϊος. Τιαετῦ. 
ὙΥΏ116 ἀἱβραίπρ Ζ6]16 15 Ῥοβίοη, 1 τ]. 37. 8566 [86 ἱπᾶθχ ἴο Μεῖπεκο 

Ἠαγο {6εΙγ τηδαθ τι86 οὗ 15 ταΙΘΙΘΠΟΘΑ.  Ίγασπι. Οοπι. Β. ΥΥ. πυθαγορικός, εἴο. 
Τὸ 186 Ιπιροββίρ]θ ποὺ {ο αάπιτο 29 Πο ψοτᾶδ οοπΙπΙοΠΙγ τι5θα ὮΥ {Π|650 
πηββίθτΥ Οὗ ἀείαί] απᾶ οἸεαχηθβς οὗ εκ-  βαἰθγῖβί5 816 πυθαγορίζειν, πυθαγοριστή», 
Ῥοβίδοη ἵπ {615 ποτ]ς, ΘΥ6Ώ θη {1θ πυθαγορισμός. ΤῊΘ ΡΕΙΡΟΠΒ 80 βαθϊτῖσεᾶ 
οοΠο]ΙΡΙΟΠΒ Β66Π1 ᾳποβίίοπαβ]ο. π6ΥΘ ῬτοβαΡΙγ 1Π ΤΙΑΏΥ 68865 ποῦ ΙΠΟΥΘ 



382 ΤΗΕ ἘΡΡΕΝΕΡ, 

{116 ΡΗΙΙο5οΡΗΥ πα νΠο]]γ ἀῑεά ου πας ζαςῦ ἆγιηπσ οὐ. ΤῊϊ5 15 {μα 

ππάγεγκα] ἔεδτποηγ οἵ αποϊθηύ πνγῖθευς. Τῷ 15 ποὺ {1} {Π8 βτοῦ οεηίατΥ 

Ῥε[οτο ΟἨτ]ςζ, ἴΠαῦ ππο πηεεῦ η απγ αἰβυϊποὺ ὤασες οὗ α τουῖνα]. 

Τη Α]εχαπάετ Ῥο]γ]κίογ”, ἃ γοπηΏσεγ 6ΟΠὕΘΠΙΡΟΤΑΥΥ οὗ Βα]]α, {ος ἐ]θ 

Βγαῦ της να Άπά τείεγεηοες ζο οεγίαϊη τι ίησα, ν/ΠΙοὮ σοπ]ά 5Θεπα 

ἴο Ίανε επιαπαίεᾶ ἔγοτη {115 Ιποῖριεπό ΝεοργίΠασοτεαπΙσπι, ταῦθου ἔῃ ἢ 

{γοπα ἴλο εἰάεν 5ομοο] οἵ Ῥγίμασοτεαης. Απά ἃ 1016 Ἰαΐες Οἴσθγο 

οοπιπιεπάς μ5 ΓΠΠεπά ΝΙΡΙ 5. Ἐϊσα]ας α5 οπς βρεοία]]γ ταῖσεᾷ τρ {ο 

γονῖναο ἴμο εχἰ]ποῦ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ’. Βαῦ 5ο 5]0.7 ΟΥ 5ο σμεααεταᾷ πα 

165 Ῥγοστεςς, ὑπαῦ ἃ πνΠο]ο οἙπ{Υγ οἴου Ῥεπεσα οαπ 5011] ερεαἷς οὗ 89 

Ῥτϊοσί{γ οὗ 5οποο] α5 ῥγαοοα]Ιγ ἀεβαποῦ. Ὑεῦ Ίοπς Ῥείοτο ἴλῖς ἴμο Έδεεπες 

ους {ογιηεᾷ ἃ οοπηραοῦ, πνε]]-ογσαπΙζεᾶ, ΠΠΙΘΥΟΙΡ 5οοΙεῦγ ππΙἩ ἃ Ῥεου]ῖατ 

{Ἠαβοχεαπ- Αγαίοπη οἱ ἀοοεϊτῖπο απά ἃ ἀεβπ]ζθ τα]ο οἵ 146. ὙΝεα Ἠατο 56εη ἰλαῦ 

ιο Ῥμηγ ὑπ6 εἰάεν βΡρεακ5 οἵ 5 οοΠραίο 5οοϊε α5 Ἠανῖηπσ οαχἰκίεὰ 

ἑεμτοασ] ἐοαδαπάς οὗ ασος’. ΤΗϊ6 15 ἃ ᾳτοβ οκασσεταίῖοη, Ῥαῦ 1ὖ 

τητιϑῦ αὖ ]εαςῦ Ῥο ἴακεη 6ο Ἱπιρ]γ ναί 1η ἘΠΠΥ”5 πιο ἐπ οτῖσῖη οὗ ἴπα 

Έκεεηπες τας ]ο5δὲ ἴῃ 86 οὐδουτΙέγ οὗ {με Ρραδί, ος αὖ ]θαςῦ 5οεπιεᾷ 5ο ἴο 

ἔποδο ΠΟ Ἰιαά ποὺ αοσθ55 {ο 5ρθοῖα] 8οµγοες οὗ ΙΠ{ογππαίΙοῦ. ΤῈ, α5 

1 Ἰανο σἶνεπ Τ6ΔΦΟΠ5 {ου βαρροδίης”, ΕΗΠΥ᾽5 Δα οΥ ὑγ 1π 5 Ῥαδσασα 

18 {Πο 84Π16 Αἰεχαπάετ ΤῬο]γ]μῖδίου {ο βοὴ 1 Ἰατο Ἰ]αδῦ τοίογτες, 

απιά 1 ἰλμῖς Ραγίοπ]αν φὑαζοπιεπῦ, ἩούψενοΓ εχασσοταίεᾷ ἴῃ ΘΧΡΥΟΡΡΙΟΠ, 

15. ἀουϊνθα {οπι Ἠϊπα, ιο {αοῦ Ῥεοσπιες 5] τπογο βἰσπ]βοαηῦ, Βαῦ 

οἩ απ 5Ἡονίης ὑπΠ6 ῬεϊονΙέγ ἵπ {1Π16 15 ἀῑςμποί]ν ἴῃ ἄνουν οἵ ἴμο 

Έκκοπος α5 ασαϊηδύ ὑπ6 Νοοργίλασογοα5. 

Τ]ιο Ἐπ- Απ ασοογἹπσ]γ νε Επά ἐλαῦ ν]αί 15. οπ]γ ἃ ἴεπάςεπογ ἴῃ ἴα 

Ὃ πα, Νθδοργίμασογοαης 8 ΙΕ ο Έδροπες 8ῃ δνονο Ρηϊποῖρο «πᾶ 8 

Ίηογο ἔμαπ ᾖοβηϊίο τα]ο οὗ 116. πο] {ου Ἱπείαπος 15 {Πο ϱ.5ο τὺ οεΠρασγ, οὗ 
116 Νρορυ- 
ἐ]ιασογθαμ. Ὗ 

Έβοπος 267 θαομµίογµπο πιία, απᾶ πνἩ]οὮ 15. ἃ εἶ]εξ «οΓΠΕΙ-Ξ5ἴοπο οἳ 

Ἰ]οἩ ΈῬΗΠΥ 5αγ5 ὑμαῦ 10 Ἠα5 οχἰειεά α5 απ Πππβίαξίοη απιοης ἴμο 

ΡΥ]ιαροχοδΏς {παπ τηοᾶςτη ἐθοίοία]]οιβ ἴοτοπι πο ᾿πυθη .᾽ 
816 Ἠεο]μαβ1{ΘΒ. 4 Ν. Η.ν.15. ΤῊὴΘ ραβ5αρε 15 αποἰεᾷ 

1 Ῥίορ. Τιαθγζ. γη]. 24.54.; 5.0 Ζε]]ει ΔΌΟΥΘΡ. 83» ποίθ 3. ΤῊΘ Ροϊπύ οὗ ππο, 
1. ο. Ῥ. 74---7δ. αὖ πΠΙοΗ Ζοβδερηι5 {ΠΙπ]κ6 16 ΏΘΟΘΞΡΑΣΥ 

9 (Ἠο. Τίπι, 1 «5ο πᾶϊοο, ροβὺ 1105 ἴο Ιη5οτῦ αη δοοοπηῦ οὗ ἴΠο ΈἘββαπες 85 

ποὺϊ]ος Ῥγίμαροτθο αποταπη ἀῑδαι- αἰγοαᾶν Ποππκμίπα (4 πὲ. κ. 5. ϱ), 15 

Ρ]ίπα οωεϊπεία εδ αποϊαπιπιοᾶο, οι ῬΥΙ͂ΟΥ Το {10 χενῖνα] οὐ ἴμο Νεοργίμα- 

αΠαποῦ β6οπ]α ἵπ Τίαα ΒΙοἹ]ασπθ τἰ- Ε6οΤ6ΔΠ εοΠοο]. Ἠοσ παπα] οατ]ετ [0 

ριἱββοῖ, Ώππο οχδ[]]55ο απὶ 1]άπ γεπο- {6 5 κοοῦ 4Το56, 16 816 πι(ποπί ἀαία 

υατεῖ.) ἴου ἀεἰετπηϊπίηρ. 
3 ὅρη. Ν. 0. τῇ. 32 “ἘΣ{Παβοτῖςα δ᾽ 966 ἢ. 81, ποίθ 1. 

1184 Ιπτίάίοδα ἔπτοςρ βε]ο]α Ρ6ε}- 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΕ, 

Οιοῖγ Ῥυϑούϊοαὶ βυγβύθιη, Τηο Ἐγί]μασογοαη πούϊοθα (πΠαί]ου ἐγι]γ ου πού, 

16 15 απ]πιροτίαηῦ [Ὁ] ΠΙΥ Ῥπχροβθ {ο ΘΠ 1106) 6ρεα]ς οὔ Ῥγίμασογας α5 

Παγῖησ ἃ ὙΠ απᾶ α ἀαιρηίετ'. ΟπΠΙγ αὖ ἃ Ἰαΐο ἆαίο ἆο νγ ἔμπα {ια 

αἰθεπιρῦ ὕο τερτεςεπῦ ὑπ} {οαπάςχ ἵη απού]εν Ησ]ῦ; απά 1 νἰταϊπϊγ 

15 ΒΟΥ θα {ο Αγρο]]οπία5 οὗ Έγαπα, ἴ]ιο στεαῖ Ῥγίμασοτεαη οἱ υπο Εγςῦ 

Οτ]βᾷατπ οεπύαγ, ἴῃ ἴμο Ποὔοις ῬϊοσγαρΗμγ οὗ Ῥ]μα]οβίταζας ἢ, ἐπῖρ 

γεργοβεηίαζῖοτ 15 Ρ]αϊπ]γ ἀπ ἴο ὑπ σεπεγα] Ρ]αη οί {Π6 πονο]1βέ, νγ]ιοδο 

Ἠοτο 15. Ῥεγ]αρς Ιπύεπάεά ἴο τἶνα] ια Ἐουπάεν οἵ Οτ]ςΠαπΙϐγ, απά 

ν/οδο ΜΟΥ 15 εαὐιγαῦεὰ να] ΟἨτ]βίαη Ἰάεας. [ἢ {αοῦ ν]γσϊπ{ῦγ οαη 

Ώθνοχ Ῥο 5614 {ο Ἠατο Ῥθευ ἃ ΕΥἰΠασογεαπ ρτϊποῖρ], {λοισῃ 16 π]αΥ 

Ἠανο Ῥθευ δὴ εχα]θεά 1468] οἵ 8οπ1θ ποῦ Υουγ οαγ]γ αἀ]ιετοπῦς οὗ ὑπὸ 

βοποο]. Απά {Π6 βαππθ τεπιατ]ς αρρ]θ5 {ο οὔμεν γεδετηβ]απσθς Ῥούνγεεῃ 

ἴλο Ἓϊβρεηο απἆ Νεοργίμαφοτεαπ {θασβῖησ. Το οἰεατηθδ οἱ οοἩ- 

οορίϊοη απᾶ ὑπ6 ἀεβπίζεπεςς οἱ Ργαοῦίος αγθ ἴῃ α]πιοδῦ 6Υ6ΥΥ Ἰπδίαπος 

οη. ἴ]ο 5146 οἵ ἴλπο Ἐϊεεπεβ; 50 ἰπαί, ]οοκίπσ αὖ Πο οοπιρατα να 

ο,χοπο]οσγ οὗ μα πο, 1Ὁ νη]] αρρεατ αἰπιοδύ Ιποοποεῖναβ]ε ὑ]μαῦ ἴΠεγ 

οαη Ἠαγνο ἀετῖνας ἐπ 61. ρυποῖρ]ες {Γοτη ὑΠ6 Νεοργ{ίΠασοτθαης, 
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(1) Βαῦ {μ6 σεοσταρ]μῖσα] αἰ Πα] 4150, νο 5 ἴἸθοτγ οὗ (11) ἄεο- 
ἔπος : ο ίσα] 

αβΠ]αΔΊοη Ἰπνο]νθβ, πιαςύ ο αἀάεά ἰο {πο οτοπο]οσίσα]. ΈΤΠε ΠΟΤῚ ΑἸ σαν 

οὗ π6 Ἑκδεοπα βθοὺ 15 αἱ]οπγεά οἩ 411] Ἠαπᾶς ἐο Ἠανε Ῥεεη οἩ ἴια ον 

οαβύογη Ῥονάσνς οἱ Ῥα]εδᾶπε, {πο βοτες οἱ ὑπ6 Ὠεαᾶ Όεα, ἃ ΤεσῖοἨ. 

]εαδῦ οἱ αἱ] εχροδεά ἴο {ο ᾿πῆπθποοβ οἵ τθοὶς ΡΠΙΙοβΒοΡΗγ. Τύ 18 

ἴταθ ὑπαὺ γα πα πθαν Α]οχαπατία ἃ ο1οβεΙγ α]]εᾶ βε]οο] οὗ ο οσ]δῃ 

ΥΘΟ]ΙΦΕ65, ἴμο ΤΠεταρεαύε»; απᾶ, α5 Αοεχαπάτία ΠΥ Ἠανο Ῥθει ἐπ6 

Ἠοππο οὗ ΝεοργὑλασοτεαπίδΠη, ἃ Ῥοββῖρ]ο Ἠπ]ς οὗἨ εοπηοεχίοη 15 Ίθιο 

ἀϊδο]οδεά. Ἐπί, α5 Ζε]]ετ Ἠπηδε]{ Ίας Ροϊηζεά οαὖ, 10 15 ποῦ απποπς 

Όιο Τπαταρειίε5, θαὺ απιοΏσ ο Ἐδεπας, ἰλαῦ πο Ῥηϊπαῖρ]ες ἴῃ 

ᾳπεδθίοη αρΡρεας {111γ ἀεγε]ορεά ἃ πα οοηβῖρθεπϐ]γ οαττιεά ουὐὅ; απά 

Ὠπετείογα, 1 ἴπετε Ὀ6 ἃ τοε]αῦίοη οἳ Ῥαΐοτπϊῦγ Ῥεύπθεη Έδεεηπο πᾶ 

ΤΠεταρεπία, ὑπ Ἰαῦζες πιαδύ 6 ἀατῖνεά {οπι ἴ]ο {ογΠ16Γ απά ποῦ 

ΟΟΠΥΟΙΑΒΕΙΥ. Ἠον επ ΟΠ πο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑΠ15 Ἱπῄπεπορ οἱ Νεοργί]α- 

ρογθαπῖδπι Ῥγοισ]λῦ ἴο Ὄσαγ ΟἹ ἃ «6. 15} οοπηπιΠΙϐγ ἵπ ἴμο οι{]ι- 

εαδίετη Ῥοτάςτ οὗ Ῥα]ερίποῖ ᾖΖε]]εις αΏβπεγ 15 ας {ο]]ονς΄. σπάθα 

νγα5 {ΟΥ ΠΊΟΙΘ ἴμαη ἃ Ἰαπάγεά πα ΠΡ γεατς Ῥείογο {π6 ΝΤασοσαθααπ 

Ῥετιοά απᾶετ {Π6 βονοταϊσπγ Ετεύ οἱ ὑπ6 Ἠσγρίίαη απἆ {πη οἱ ἐπ 

1 Ῥίοσ. Τιαετή. Ὑ11]. 42. Ἠαά Ῥθοι ἀῑϊβοτοπί]γ τερταβοηἰθοᾶ Ὦ7 
3 τη. 4γοῖ. 1. 15 54. Αὐ ἴ]θ βᾶσθ οἱποίβ. 

{τη ῬΠ]ορίταΐτς ΙΠ{ΟΥΠΙ5 τι8 ὑπαῦ ἴμο 8 ]. ο, Ῥ. 288 πη. 
οοπάποῦ οὐ Ἠϊ5 Ἠθτο ἵπ {118 τεβροσῦ 31.9, Ῥ. 209 84: 
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ΤΠ 1ο- 
τθίση 616- 
τηθηΐ οἳ 
Ἐββεη]ρτη 
{ο Ὦο 
βοπρΏί ἴῃ 
[86 Εαβί, 

{ο Ίο] 
4150 ΡΥ- 
{μᾶρο- 
1ΘΑΠΙΡΙΗ 
ΙΩΑΥ Ἠαπο 
Ῥθεη 1η- 
ἀερίεᾶ. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

Ὀγτίαη (πτοε]ς. 8 Κπον ὑλαῦ αὖ ἐς πιο Ἠε]]οπῖσίπσ Ιπῃασησθς 

αἸα 1πζαβο {]απιςε]νος Ἰατσε]γ Ιπίο ο αάαΐδπι: απά ν]αῦ πηογς παδιτα] 

ὕμαη μαῦ απποηπς ἴμοςθ ὑπ6 Ἐγίμασοτεαη ΡΗΙΊοΒοΡΗΥ απᾶά ἀῑδαιρμπο 

Εμου]ά Ἠανο γεοοπιπηρπάοἆ 195ε]ῇ {ο α 5οεθῖοη οὗ ἔ]ιε «οπςἩ Ῥθορ]ο ἢ 

10 τηαγ 8 5814 ἴῃ τερ]γ, ἐλιαῦ αὖ αἲ] ονοπἰς ἴμο εροεῖα] Ἰοσα]ῖίγ οἱ ἔμο 

Έβδαπες 15 ἴ]ε ]εαδύ {ανοιταῬ]θ {ο 5αο] ἃ. βο]αίοτ: Ῥαΐ, να ζλοιό 

Ῥτεδδίης {Π]5 {αοΐ, Ζε]]ει”ς Ἱιγροί]ιεςίς 15 ορεη ἕο ὄπο βϑυίοιιβ οῬ]οείῖοτςβ 

ὙΠΟ) οοπιβῖπεά 8θεπα Γαία] {ο 16, απδαρροτίεά αξ 16 15 Ὦγ απγ 

Ἠεοτῖσα] ποίϊοθ. ΕἸνβῦ, ἐμῖς πῄποποε οὗ Ργἰλασογεαπίσπι 15 αβευτηθᾶ 

ἴο Ἠανο {α]κεη Ῥ]ασο αὖ ἴλμε νοτγ πιο θη ἴλο ῬγίμασοτθαἨ 5ο]ιοο 

πγα5 ργαςξίοα]]γ οχἑποῦ: απά 5εοοπά]γ, 16 15 5αρροδεά {ο Ίανο αεθεᾷ 

προη ὑμαῦ νετ 5εοθοη οἱ ὑπ θυ 5} οοπηπηαΠΙἔγ, ὙΠΟ πὰ ἴἶθ 

τηοβῦ νίσοτοι5 αἀνοσαῖο οἵ παθίοπα] οχε]ιδίνεηοςς απἆ {λε πιοδὲ αγειςθ 

{ο Ηε]]εηῖσζίτπσ 1Πἢτι ΘΠ 668, 

Τὸ 15 ποῦ (Πεγείογο {ο ἄτεεκ Ὀιῦ {ο ΟτεηίαΙ Ιπβαθησοθς ὑμαῦ οοη- 

βἰζεγαῖοη5 οὐ ἄππο απᾶ Ρ]ασε, α υγε]] ἃ5 οὗ ΙΠπίθιπα] εἸατασίας, Ιοαά 

τἩ5 ἴο Ἰοο]ς {ος απ εχρ]απαίίοη οὗ {Π6 8116} εἰεπιοπίς ἴῃ Ἐδεεπε «τιάαῖσπι, 

Απα Ἰιανο χα ποὺ Ίεγο 8150 ἴ]ε αοσοιπῦ ο απΥ γεα] οοϊποιάσποςς τν Ἠῖε]ι 

πιαΥ οχῖςύ Ὀεύννεεη Ἡβεοπῖσπι απά ἈΝδοργί]ασογααπίππι Ίο 5λοι]ά 

Ρετ]ιαρ5 Ῥο. ἸαγάΙγ ππογο ]αδάβεά ἴῃ ἰασίπσ Νεοργίμασογεαηῖσπι 

ἀϊγοοῦΙγ ἰο Ἡβεοπίδπι ἔματ οΟΏΥΕΙΒΕΙΥ (ποισ], 1 τὸ Ἰαᾶ πο οὔ]θς 

αθεγπαίῖνε, ὑπ15 σοῦ αρρεας {ο Ὀ6 ὑπ6 πποτα Ῥτοβαρ]ο 5ο]αξῖοπ. 

οὗ ο ἔπο): Ὀαὺ σοῦ ποῦ ῬοίἩ 411 ἀπο ο 5αὈείαπδία]]γ ἔλο βαπ1θ 

Ἱπῃαθηοςς δούϊηρ ἴῃ ἀἰβετοπύ ἀεστοε»ῖ Τ (ταῖς 16 ανν] Πανα]γ θ6 ἀεπῖοά 

ὑλαῦ ὑπ6 οΠατασίοτὶςί]ο Γοαίαγε» οἱ Εγί]λασοτεαηΙδπι, απᾶ εδροοϊα]]γ ος 

ἸἈεοργ{ΠαρογθεαπῖδΠη, Ὑγ 10} ἀἰδαπσιϊδῃ 16 {γοπι οἴ]μεν 5εμοο]ς οὗ (τοεῖς 

ΡΙΗΊο5οΡΗΣ, ἃ. 6 ΤηΤΙΟἨ τόσο ΟτιεηίαΙ ἴῃ ἴγρε, ἴμαπ Ἠε]]επῖο, ΤῊΘ 

αδοεἰΙοῖδτη, ο τηασίο, {Π|6 τηγδἰΙοίδπι, οὐ {86 βεοῦ 811] ροϊπὺ ἴῃ {86 

βα1πθ ἀἰτγοσῦίοηῃ. Απά ἸΠΙςίοτγ Ίπογθονες οοπηίαϊης ΙπάΙσαίίοηυς ἰλαῦ 

ΒΗΟἨ νγαβ ἴ]ο σ.δα, Τ]εγο 566Π15Α ο ο 5 Πποϊθηῦ στοαπά {ον ἴλο 

βιαὐεπιοπῦ ἐ]ιαῦ Ἐγίμασοτας ἨΙπιδε]ξ νγας ἱπα δ θα {ο Ιπίετοοιγςο πι 

ἴπε Ἑσγρίαης, 1 ποὺ νη(Ἡ πηογε βἰτίοβΙγ ΟτιεηίαΙ παβίοης, {ΟΥ 80Π1Θ 

Ἰεαάῖης 1άεαδ οἵ Ἠϊ5 βυβίθιη, Ῥαΐ, Ἡούποανεγ ὑπὶ8 τπαγ Ῥθ, ἴπο {Γαοῦ 

Ὠιαῦ ἴῃ {π6 ]εσεπάατγ αοοοιηῖ5, σγμῖο]ι πο Νδοργέμασογεατπς Ιπγεπ{εᾶ 

{ο 4ο Ίιοποιχ 6ο ἔ]ο Γοαπᾶοχ οἵ ἔλμο φο]ιοο], ο 15 τοργοδοποά ας ἑα]κίης 

Ίοβδοη5 {γοπι ἴμο ΟΠαἱάεαπς, Εετδίαης, Ῥταβτηίης, απ οἵἩετς, τπαΥ Ῥο 

ἰα]κεπ α5 απ εγΙάεπορ ἰ]αῦ ὑμὶν ο ΡΙΙΊοβοΡΙγ αὖ 811 ενεπίς τναβ 

Ῥαχία]]γ ἀογινοεά {γοπη εαδίονΏ ΒΟΌΓΟΘΒ 

1 5660 ἴἨο τε[εΓοηΏοθΒ ἴῃ ΖΕ1Ι]6Υ 1. Ῥ. 218 5ᾳ.; ΘΟΙΏΡ. ΠΠ. 2, Ῥ. 67. 
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Ῥιΐ, 1 {πὸ αἶϊοπ εἰεπιοπίς οἱ ἹἩεδοπίβιη νγογο Ῥονγοιγεά ποὺ 5ο 

τα 0} {γοπα (ἄτοαε]ς Ρ]Ι]οβδοΡΙγ αδ {οι ΟπεπίαΙ τηγβὔ]οῖδπῃ, ἴο ν/]αῦ 

παίΙοη οΥ νγμαῦ τε]σῖοπ πας 16 οΙοβΥ Ἱπάερύες ἢ 

15. ἀμΠοα]6, νι οι Υ6ΓΥ Ἱπιρεγ[ίοοῦ Κποπ]οάσο οὗ πο Ἐαδῦ αὖ {86 

Το 05 απερῖοτ 16 

ΟἨτ]δέῖαπ θγα, ἴο τερΙγ ΥΠ Δ ΠΥ οοπΏάεηςο, 

{ο ΠΟΙ νο πααγα]]γ ]οοῖς, ἃ5. ΕαγηϊκΗῖης {Π6 τηοδῦ Ῥτοβαβ]α 

ΤῊ ἈΠεάο-Ρειυρίαη τε]σίοη 5αρρ]ίε5 ἡδὺ ἔμοςο εἰεπιοπίς νο ἆἷδ- 

ὑησι]ςὴ ὑπ6 επεῦς απἆ Ῥτασίίοςν οὐ πὸ Ἐβδδοπος {οι {Π 6. πονπα] 

ἵγρο οἵ ο αάαϊδιι, 

ἀπα]ϊσπι, πγμῖο]ι εχεγοῖδεᾶ ἴμε στεαεξῦ Ιπῄπεπςο οἳ. 5αρδεφιεπό (ποδῦιο 

ποοῦ5, απά οὔ ν]ῖοι Μαπϊο]ιαίδτι, πο πποδῦ τπαὐιιγοά ἀενε]οριισπύ οὗ 

ἁπα]ϊςίιο ἀοοίτῖπο ἴῃ «οηπεχῖοη να ΟΠτΙΡΕΙαπΠΙ0γ, νγας ὕπ6 πα] πιαζο 

{υα1ί, 

οὗ λε Ζεπᾶ-Ανεδία ἴῃ 105 απαςι]θεταζεά {ουπῃ, γεῦ Ίοπσ Ῥείογο {Π6 

Έοντ ἴποισ]ᾗ ἁπα]ίδπι τπαγ ποῦ τεργεδεης {με ο]άεςῦ ἴ]μεο]οσγ 

ετα οἱ νγπΙοἩ νε α1θ βΡοα]κίησ 10 Ἰιαά Ῥασσπιθ Πο {απζαπιεπία] Ῥρτίῃ- 

οἴρ]ε οἵ {86 Ἐεγδίαη τε]σίοἩ. 

οὗ Ἠσ]ί, πα οοηδεαπεηῦ νοτβΗῖρ οὗ {Π6 ϱη ἃ5 με {οππίαϊπ οἵ Πσ]ς, 

νι] εχρ]αϊη έ]ιοδε αποπια]οτι5 ποίῦῖοες οἵ πο Ίδδεπας 1 ὙΠῸ. ὑΠ6Υ αγ 

τεργερεηύεᾷ ἃ5 ραγΊησ τενεγεποθ ἴο {5 ΙάπΗΙΠαΥΥ ᾽. 

ἴῃ ἴλο Ἰπγοσαίῖοης οἵ βριυ 5, πΥΠΙοἩ {ο ἃ Υ6ΥΥ Ῥτοπηϊπεηύ {δαίττο 

Ἱπ πο τῖθια] οὗ ὑπ6 Ζεπά-Ανορία. 

15 Π]ακίγαύεἁ, απά ποῦ ΙπΙιργοβαῦΙγ γγαδ βαπσσεςύεά, ὮΥ ὑπ6 ἀοσί]πε οὗ 

Απ αἰἰοσεί]μετ ὑΠ|6 1} αΏσε]ο]οσγ 

Ἰπογπιεαϊαίο Ῥεϊησς οοποθειπεά ἴῃ ο σογεγηπιεηῦ οὗ παίιτο απἆ οὗ 

τηϑ, 5ος ἃ5 ἴμο Ατηζμαςραπάς, πο 15 απ Ἰπίεστα] ρατῦ οὗ ἴ]ιο 

Ζοτοαβίγίαη βγβίεια”, 

αἰγασίνο ο ἴῃμο Ἐδδεπα, πα Ἠανο τεοεῖνοᾷ 105. Πππρα]δο {οπι μα 

Ρτ]εςῦ]γ οαδίο οἱ Ἐογδία, ὕο Ὑγοβο σου] - 16 {9πιο {Π15 {ογτη οἵ βαροι- 

1ο 15 ΙπάεὈίες {ο 185 πατηο, 

αἱδο ο αάά {π6 Ἰπίοηπβο βτ]νῖησ αξίετ ρατΙόγ, 

{οαίατο ἴθ ὑπ6 Ῥετρίαπ τε]σίοη, 1 ἆο 5ο, ποὺ Ῥοσατδε ιο Έδεδεπες 

1 Κεῖπα ({εβο]ιίσ]ιίε «7681: Όοπ Ναξατα 
Σ, Ῥ. 293) Τ6ἴΘ6Ι5 {ο Ταο, Ηίδί. 111, 24 
«Ὁπάαίααθ οἶαπιοτ; οὖ ογἰεπίεπι δοἶετι 
(ἰἴὰ ἴῃ Βγτῖα Ίππο ϱ5) ετήαπί βα]ή- 
{ατοτθ, 88 ἹΠ]αρίαβησ {5 Έβεεπο 
Ῥτασιίςθ. ΤΠθ οοπιπηθη{ίαίοτ5 οἩἨ Τα- 
οἶδα αποίθ ἃ Αἰπαῖ]αγ ποίίσο οὗ πο 
Ῥατίμιαηβ ἴῃ Ἡοιοάίαη 1. 15 ἅμα δὲ 

ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐφάνη ᾿Αρτάβανος σὺν 

οσο], 

μεγίστῳ πλήθει στρατοῦ ἀσπασάμενοι 
δὲ τὸν ἥλιον, ὡς ἔθος αὐτοῖς, οἱ βάρβαροι 
κ.Τ.λ. 

3 566 6.5. Ἰοπᾶιᾶαᾶ Ἐαχς. χὶχ ; απᾶ 
ἴ]ιο Ἠατσίσα] Ῥοτίίοπς οὗ {ο Ῥοο]ς ατα 
1ατσε]σ ἴακοη τρ πα ΙπγοσβΙοπς οὗ 
{Ππ656 ΙπίογπιθβΙαΐο Ῥεϊησβ. Βοππο εκ- 
ἰγαοῦς 816 ρίτεη ἴῃ Ώανίθβ’ (οἰοδδίαιιε 
Ῥ. 146 54. 

2- 
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Ὑ οὖ ὕΠ6γ68 15 906 βυβίβῃι Ἠδβοπι- 
πιόντας Ῥ]αποςθς {ο 
᾿ " Ῥασβίβτη, 

(1) Ἐϊτδῦ; νγχζὸ Ἠανο Ἠετο ἃ ὙΘΙΥ͂ ἀαβηϊίο {οντη οὗ (1) Ώπα]- 
1571, 

(2) Αραϊη; {π6 Ζοτοαβίτίαη βΥιηβο]ίδπι (1) Βπη- 
ΟΤΡΠΙΡ. 

(3) ἩΜοτεονατ ; (41) Δηροὶ- 

{86 « νγοτβΗῖρ οἵ απσε]ς’ ἴῃ ἴ]ο Ἠϊδεεπο ΕΥ5ύεπι ας ἃ εἰγ]κίηπσ Ῥαγα]]ο] οἱβύσγ. 

(4) Απα οπος πιοτθ; ἴμο πιασίο, πνΠῖο]ι νγα5 5ο (1π) Μαρῖο, 

(5) ΙΓ ἴο ὕπορο ρατα]]ε]ς Τ νεπίατο (Υ) Βετῖν- 
ὅ ἘΝῚ ἴηρ δου πυΠΙοἩ 15 ὑπ6 πορ]αοςῦ πι. 



Οίλογ 
οοϊποῖ- 
ἀἆθποθβ 86- 
αιάεπία]. 

Το ἆο- 
βἰτποίΙοη 
οὗ ἴπθ 
Ῥοτρίατ 
επιρίτθ 
ποὺ δᾶ- 
ΥΕΥΒΘ 

ΤῊΝ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

πηὶσ]6 ποὺ Ίανο ἀθυϊνθα {Π||85 Ἱπιρα]δο ἔγοτη ἃ Ἰΐσμογ 8οπτοο, Ὀαὺ 

Ῥθοδῖιβα ἐλῖς {εαίατο να5 Υ6ΥΥ Ἰ]κε]γ {ο τεοοπιππεπᾶ ἐ]ο Ζοτοαδίτίαη 

βΥδίεπι ἕο ὑμὶν {ανοιταῦρ]ο ποίϊοθ, πα ὕὈεοπαδε αἶδο 8 ριον 

ἔοστη ΒΊΟΝ ἴ]ια Ζ6α] {ου ῬαΣΥ ἴοοκ απποης ἔπεπα πας αὐ 8411 ουθηὺβ 

εοησεπ]α] {ο ἴ]μο ἰεασλῖησ οἵ {π6 Ζεπά-Αγεδία, απἆ τηαγ ποὺ Ἠανο 

Ὄθει α]ίοσεί]μετ {γεο {γοπα 15 Ιπῄπεηοςς. 

Τ Ἠανε Ρρτείειγεὰ ἀπε]]τπσ οἩ ἴλμεςο Ῥτοαᾶες τοδοπηὮ]αποςς, Ὀδοσδο 

ἴ]ιογ ΔΘ ΤΟ ππογθ εἰση]Ποαπῦ ἴ]ατ ΠΥ πἹετθ οοἰποίάεπορῬ οὐ ἀθεία]]ς, 

πγ]]οἷι ΤΏΥ ΟΥ ΠΠΑΥ ποῦ Ἠαγο Ὄθεη αοοϊἰἀεπία]. ἜΤ]τας {ος ᾿πβίδποθ ἴμο 

τηασῖ, πΚ6 ἴ]ε Ἔξεεπες, ποιο πΠϊίε σατπιεηΐ5, απά οδε]επεᾷ σο]ά 

ΘΠ ογπαπιεηίς5; ΠΟΥ Ῥτασβϊςσεά {εααεπί ]αβίγαδοηςδ; ὑπο ανοϊζεά 

Βος]ι, Ἠνίηπσ οη Ῥτεαά απᾶ οἶεεσ ος οἩπ ΠΟΡῸΒ απά ἔτι 5; ἴπαογ 

Ἰαά ἀϊβετεπί οτάεν5 ἴῃ {λεῖγ βοοϊθύυ ; ἀπ ἐπ κ΄. ΑἹ] μεσα, ας Τ 

Ἠατο αἰτεπάγ τεπιακεᾶ, τὺ ὍΘ {Ππ6 Ἱπάερεπάεπί οαὐ- στον οὗ ἴ]ο 

5αΠιθ {θπηρεγ απά ἀϊνθούϊοη οὗ οοπ ποῦ, απά ποθὰ ποῦ Ἱπιρ]γ ΔΗΥ͂ ἀῑτοοῦ 

Ἱϊςέοτίσοα] οοηποχίοη. Ίου 5 ἴλετο ΔΠῪ ὑοπηρίαῦΙοη {ο Ῥ{θ6δὺ 516] 

γο5οπηΏ]αησθ5; {ου θυ ν]ιοαῦ ἐ]ιαῖγ 414 ἴ]ε σεπεγα] οΟΠΏΘΣΙΟἨ ΒΘΘΠῚΒ 

{ο Ὀ6 5. ΠΟΙ ΘΠ Ε]Ὺ ορίαὈ]Ιδ]ιος ". 
Βαὺ 1Ὁ 15 εαῖᾶ, ὑπαὺ ὑπ6 Βἰβίουυ οἵ Ῥοϑυβῖίῖα ἀοθβ ποὺ νοι ἐῃθ 

Ἡγροί]ιορῖς οὗ εαοἩ απ. πῄποποῬ ἃ5 15 Ίογο ἀβϑιτηθᾶ, Το ἀοβυραπούϊοι 

ο {π6 Ῥογδίαη οπηρἰτο Ὦγ Αοχαπάσν, αγσιιος Ζε]]ογ”, απ ἐπ 5πιΏδο- 

αποπῦ ογθεξίοη οἱ ὑπ6 Ῥατίμίαη ἀοπιήπαίίοηπ οη 195 τα/η5, τητιϑῦ Ίανο 

Έτοπα ἐπ6 ππ]άά]ο οἵ ἰλο 

Οτα οοπέιτΥ Ὀοίογο ΟἨτὶς, νο ὑπ Ῥατίμίαη επιρίτθ πας αδία- 

Ῥ]β]ος, {11 ἑουνατάς ἐπ πιάά]α οὔ {πὸ ὑμῖν εεπίατγ οἳ ους ετα, 

Ῥεεῦ {αέα] {ο {π6 5Ρτεαά οὗ ΖοτοαδίγιαηΙδηῃ, 

1 Ἠι]σοπ{[ε]ᾶ (Ζεἰίςε]ιγ{[ί κ. Ῥ. 90 54.) 
βπᾶς οοϊποίάθπσθβ 6Υ6Π ΠΙΟΥΘ βροσῖαὶ 
ἔπη {μοθβθ. Ηθ ἶ5 απαπετεᾶ Ὦγ Ζε]]ε 
(απ. 2, Ῥ. 276), θαὺ ἀεῑεπᾶς ἨῖΦ Ῥοβῖ- 
Ποπ ασαίη (Ζοἱἱδε]ιγί[ὲ χι. Ῥ. 347 84), 
Ώποτς] τ ἢ πο ρτθοαί 5ποςθδΒ. Απιοης 
οἴου Ροῖπές οὗ οοἴποίάεπορ ἨΗ{]βεπ{ε]ά 
ΤΟΙΩΒΥ5 ΟΠ {1θ αςθ (408. Β. ο. 11. 8. 
7) ΜΟΙ παβ8 Εἶοη {ο ἴλθ πονΙοεΒ 
ΑΠΠΟΏς {Ἠθ Ἠδβεπος, απᾶ οοππθοῦς 15 
πι 11ο ἀξινομαντεία (Ρ]η. Ν. Η. 
παχτῖ. 10) οὗ {Π6 πιαρι. ᾖΖε]]ει ο0Ἡ- 
εοπίς Ἠϊπηδα]ξ π] ἢ τερ]σίηρ ὑμαὺ {πο 
186 οὗ {π6 αχθ ΑΠΙΟΠς ἴ1θ ἘίβΕεπος ΤΟΥ 
ῬΌΓΤΡΟΒΘΒ οἱ ἀῑτίπαίίοη {5 ἃ Ῥατο 60ΗΠ- 
Ἰοσίατθ, ποὺ τοδίης οἩ ΑΠ ΚΠΟΝΗ 
ἰαοῦ. ο πισμέ Ἠανο απθψετεά στα 

1ηπο] πιοτο οβσοῦ ἐμπαὺ ζο5ερΏτἉς 6156- 
πηοτθ (5 9) ἀεῆπος 16 88 ἃ βραᾶθ οὐ 
ΒΏΟΥΘΙ, απᾶ αββίσης {ο 16 ἃ ὙΘΙΥῪ αἰ - 
1οτοπῦ πδο. Ἠ[ισαοηπ{ε]ᾶ ας ἀαππασοᾶ 
Ἠ18 οαπ5ο Ὦγ Ἰαγίης Εἰτθβ οἩ {6850 
ποοϊἰάεπία] τθβεπαῬ]αηοθ5. 850 18; 85 
χοραχᾶς πηίπος οοἰποίάςποςρ, ᾖΖε]]ες 
τηθ]κθς οπῦ 85 σοοᾷ 8. 68596 ΤῸ Ἠ]8 
Ῥγίμασοτεαης, α5 Ἡ]σεπ{ο]ᾶ ος Ἠῖ5 
πηβσίαΏΒ. 

3 Ὦμοβθ πἩο αἶ]ού απ {οτεῖση 
Οτῖοπία] οἰοπιοπί ἴῃ Ἡβδβδοπίδηι τηοϑὺ 
οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αβοσῖὈο 16 {ο Ῥετδῖα: 6. 8. 
ΑΠΙΟΠσ {1ο Τότ τθοθηῦ Φ11{6Υ5, ΗΠ]- 
βοπ{ε]ᾶ (1. ο.), απᾶ Τρείας δε]οπ]εῖ5 
Ρϊ0εῖ-Τιοπί]οπ 5. Υ. Ἐβ8ᾶς6ί Ρ. 180. 

5]. ο. Ρ: 275. 
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πγ]θη ὑπΠ6 ῬουβίαἨ ΤΠΟΠΘΤΌΠΥ ἃ πα τα]σίοη Ἱνεγθ ΟΠ06 ΤΠΟΥΘ τοβίογες ’, 

τὲς Ἱπῃπσπσθ ταῦ ανα Όσεν τοαπορα υπ ΠΙπ {ῃ6 παντουγαςύ Ππαϊίς, 

Ὢοες ποῦ {88 Ῥαῤέίανουτ- 
8.016 {ο πο 
ΒΡτοδα οὗ 

α ῬΘΟΡΙΘ οπ ὑπ σον] οὖ Ίαχσο τηαγ Ὀοσίπ ]α5ῦ ππετο 105. παύϊομπαὶ Ῥηχρ]ρηι. 

119 επάβ 7 

81] οἵ {π6 επιρίτε, ποι]ά Ἱππρτερπαίο ὑπ αἴπιοδρῃοτο {αγ απά πψ166 ; 

Βυῦ ἄοε5 απα]οσγ Ὑ6Ά}}Υ 5ασσεςύ 500 απ Ιηίοτετποο ἢ 

Ἠ]δίοτγ οὗ ὑπὸ «6078 {Πεπιβε]νες 51ου; ὑπαὺ ὑπ6 γὑθ]οῖοῦβ 1πΠπεπορ οὗ 

Τ]ο Υενγ ἀἱδρειρίοη οἵ Ζογοδβύυι βυη, οοηδεαιιεηῦ οἨ πο 

απά {Π6 σεπις οὗ που τε]σίοας ἀεγο]ορπηεπῦς νγοι]ά {μις Ὀ6 Ἱππρ]απίοά 

ἴῃ 8116 50115. ΒῸΓ ἴῃ ἐγασῖησ ὩἩβεεπίδπι ο Ῥευρίαπ Ιπῄπεποςς 1 Ἰαγο 

ποὺ νης]ιεά {ο Ἱπιρ]γ ὑμαῦ 05 «618. βοοῦ οοηβοϊοἩδΙγ Ιποογροταθεά 

ἴλο Ζογοαβίτῖαπ ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΥ απά τε]σίοιη α5δ 560}, Ὀπὺ οπ]σ ἰλαῦ 

Ζοτοαδἰτίαη 1άθας Ἵνετο Ιπ{αβεᾶ τηὔο 105 βυϑύθιη Ὦγ πιοτο οὗ 1655 ἀῑταοῦ 

οοπίαοῦ, Απά, 85 ἃ πιαῦζοτ οἱ {αοῦ, 10 86ΕΠ15 απ1ζθ οετζαῖη λα Ε6Υ5ίαΏ 

1άθας πετο νγ]άε]γ ερτεαά ἁπτίπς {15 νουΥ Ιπίαγνα], ΤΠ θη ὑπ 6 Ῥεγρῖατ 

παβΙοπα]1{γ γγας εο]ρδεά, Τῦ πναδ πεη λα Ἠεγπῖρραβ σανο {ο ὑῃθ Τηᾶϊοα- 

τοε]ςς ὑπ6 πιοςῦ ἀείαῖ]οᾶ αοοοαπῦ οἳ {15 τε]ΙσΙοη ν/Π]ο]ι Πα ουες Ῥθοτ τν. 

Ἰαιὰ Ῥεΐίογα ἔλμετα”. 

ἴμο 5ρεοπ]αθίοης οὗ ἴμο νατῖοαςδ ποβῦϊο 5οοίς. 

Τ6 ννας λεν ὑπαῦ 105 ἑοποίς βασσορἰοᾷ οὐ πποι]άοὰ ἀπτίηρ 15 

Τὸ να ἴΠεη ἴΠαῦ  Ἡ 

ὑπ ὑουΒ ΠΡ οἳ ὑπ Ῥοτείαη ΜΠίμτας βρτοαᾶ {μτοαρ]οιῦ Πο Ἠοπιατ 

Ἐπιρίτο,. Τὸ νας πετ, 1 ποὺ θαυ] ον, ἐλαῦ ἴπο ππασῖαη Αγδίοπι ὑοοῖς 

τοοῦ ἴῃ Αρία ΜΊΠΟΥ, ππαζΊησ {ΟΥ 10561 (85 16 νετ) ἃ 5εοοπά Ἠοπ]ο ἴῃ 

Οαργραᾶοοῖα”. Τὸ νας ἴΠεῃ, 1 ποὺ εατ]ῖας, ὑπαῦ ὑπ6 Ζοτοαδίτίαη ἀἆεπιοή- 

οἱοσΥ βαπιρεά 1561} 5ο ἆεαρΙγ οὐ Πο αροογρµα] Πἐεγαῦατο οὗ ἴ]ο 

1615 {Παιηρε]νεςδ, ὙΠΟ Ῥοτγοιθά ετεη {Π6 παπηος οὐ ει] αριθ’ 

{οτι ὑπ6 

Ῥα]ερίϊπο σας ςαπγουιπάεά Ὦγ Ῥετρίαη Ιπῄπεπος» ἁπτῖησ ἰμῖ5 Ῥετίος, 

Ῥετείαης. Τπετο ατα Ἱπᾶσθά αραπάαπὺ Ἱπάιοαθίοης ἐ]ιαῦ 

νγπεη {Πο Ῥεγείαη ΘΙΏΡΙΓΘ γγα5 ἵη αβεγαπσθ, 

Τηβ νε 86εΠΙ ο Ἠαγο απιρ]ο στουπά {ον ἴμο νίευ ἴ]ιαῦ οοιῦαϊπ 

1 Βθο ἄἴρροη οεϊίπο απᾶ Ῥαϊὶ 
ο. τι, Μπα Ηίδίοτη οἱ ΟΙιγὶκεϊαπέ 
1. Ῥ. 247 54. ΤΠο ἸΙαΐίετ βρϑδκβ οὗ 
1815 τοβίογα{ῖοπ οἳ ΖοτοββίτΙιαηϊβτη, 8 
«ρετῃαρβ πο οπΙγ Ἰπδίαπορ οἳ {Π6 
νίσοτοιβ τονίνα] οὗ ἃ Ῥασαη το]Ισίοι. 
Τὸ παβ Ταχ ῬΌΤΘΥ απᾶ 1655 Ῥασαπ ἐπ 8}) 
[86 βγβί6πι σοὶ 15 βαροτεθᾶεά; απᾶ 
{815 τααγ αοοοαηῦ {οΥ 105 τη θυ 119. 

3 6ο ΜΏΠΟΥ Έτασπι. Η δὶ. ἄγαεο. 
1Π. Ῥ. 53 54. ΤΟΥ {Π18 ποτ] οὗ Ηοτπαίρ- 
ῬὰΒ περὶ Μάγων. Ἠο Ποπτῖδῃηοά δρουῦ 
Β.6, 209. 9696 Μας ΜΏΠΟΥ Τ,εοίιγεΒ ὁ 

ἴ]ιο δαίεπσο ο Πιαπγιιαφο τβῖ 560. Ὁ. 86. 
3 ΒΙαΡο χτ. 2. 15 (Ρ. 733) Ἐν δὲ τῇ 

Καππαδοκίᾳ (πολὺ γὰρ ἐκεῖ τὸ τών Μά- 
γων φῦλον, οἱ καὶ πύραιθοι καλοῦνται" 
πολλὰ δὲ καὶ τῶν Περσικών θεῶν ἱερά) 
Κ.Τ.λ. 

4 Αὐ Ιοαβί ἴῃ ο0Π06 ΙηβίαἨΠσΘ, ΑΞΠΙΟ- 
ἄρα (ΤῸ. 11, 17); 8500 Μ. Μάμος 
ΟἸυρθ Ίγοπι α ἄετπιαπι Τοτ]β]ορ 1. 
Ῥ. 148 βα. Έοχ {Π6 αἰ ογθηὺ ἆαίες 8ἃ5- 
βἰσποᾶᾷ {ο ἴ]ο Ῥοοἷς οἱ ΤΟΙ 566 ΤῈ 
Ὑγεβίοοξίς ατῆσ]ο Τους ἴὰ ΘΒ 
Πούίοπιατή ο} ἐπε Ῥιδίε Ῥ. 1525. 

2: Ζ 
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ΆΑτο Βυᾶ- 
ἀπιξί ἵπ- 
Ώποθηςθβ 
8150 Ῥεγ- 
οερβ]θ 

Βαργροςξοᾶ 
Βυααπῃϊδὺ 
ΘϑίϑὈ]15}- 
χηθηΐ δὖ 
Α]οσχαῃ- 
ἅτια, 

ΤῊΘ απ- 
ποτ] 
ΥΙΞΙΗ{ϱΥ- 
Ῥτοῦεά 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΒΡ. 

αἴϊοη ἔθαύασθβ ἴῃ Έδεεπε «)ιάαϊΐσπι πετε ἀετ]νεςὰ {τοπι ἐμ6 Ζοτοαδίτίαπ 

χεῄσιοη. Ῥαΐῦ ατα νε ]α5βεά ἴῃ σοῖησ ἃ 5ἵορ {αγίμοτ, απά αὐῖραί- 

ης οὔμος εἰεπηεπῖς ἴῃ ὑ]μ]ς οο]εοθῖο 5Υ5ίεπΙ {ο ἐ]ια πποτς ἀῑδίαπὸ Ένας 1 

Τπο πποπας[Ιοῖπ οἱ ὑπὸ Ῥπάάλμιδ6 νι] παίατα]]γ οοσας {ο οι 

π]ϊηςς, α5 ἃ ῬΓΕΟΊΥΡΟΥ οἱ ἐ]ιθ οεποΡβ] ο 1186 απποπσ ἴμο Ἐδδεηας; απά 

Ἠ 1]σεπ/{ε]ά αοοοτάΙπσ]γ Ίας ποὺ Ἠεδιζαζεςα {ο α5οτ]Ὀθ ἐλῖς ελαγαςίθι]ςθῖο 

οἵ Ἐδββθηΐβτη ἀἱγεοί]γ ἰἴο Ῥπάσλμϊδυ ΙπΠπεπσες’. Βαὺ αὖ ἴπε οὐδοῦ 

γγ6 ατο οῬ]σεᾶά {ο αδίς πλείπεν Ἠϊδίοτγ σἶνος αΠΥ 500} ΙπαΙοαοηπ 

οἱ ἴλθ Ῥγεδεηος οἵ Ῥιά ἁΠμῖσπι ἴῃ {π6 Υ εϑὺ ας ἐ]ιῖ5 Ἠγροϊ]μεςῖς τεπ]τες, 

Ἠπ]σεπ{ε]ά απ8ννογς ἐς αποβύϊοπ ἴῃ λαο αβμγππαἸνθ. Ὠε ροϊηίβ 

οοπΏάεη{]γ {ο {ο {ποῦ ἴλαῦ α5 εατ]γ αξ ἴμο τα α]6 οἳ ὑπ6 5εοοπἆ 

οὔ Ῥείοτο ΟἨτῖςς ἐμε ῬΒιάἁ]]ςδῦ τεοογάς 5Ρεα]κ οἱ ἐΠαῖν {αὔῃ α5 

Ποιτῖσηῖης ἴῃ. Α]αδαπάα ὑπ6 ο]]εξ οἳῦγ οὗ ἴἶα ]απά οἵ Ὑαγναπα, ἜΤ]ο 

Ῥίασο Ιπίοπάεᾶ, Ἡδ οοπςοθῖνθδ, 61η Ῥο ποπο οίπεν ἴπαηπ ἴπο στεαῦ 

Α]οχαπάτία, {Π6 πιοδῦ {9π1οι5 οἵ {]ιε ΤΠΑΠΥ Ῥ]αοεδ Ῥεατῖης ἴλο πηΒΙηθ”. 

1η ἴμ]5 ορΙπΙοη Πούγεγετ Π6 βίαπαβ απ]ίο αἶοπο. ἩΝεϊίμες Κδρρεν , 

ΠΟ 15. 15. ααἰποτῦγ {ον 5 αἰαζεππεηῦ, ΠΟΥ ΑΠΥ οὔποθ ΤηάΙαπ 

βε]ιο]ατ ὅ, 5ο {αγ ἃ5 1 τὴ δα ΓΘ, ΕΟΓ ἃ πιοπηεπῦ οοπδετηρ]αΐος ἐλμῖς 14 επ/]- 

Ποαίίοη. Ὑαναπα, οὐ ὙΠ, Ίγα5 ο ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ Τηάίαπ ηαπηθ {ΟΥ ἴἶιο 

6ταοο-Ρασίτίαη ΚΙπσάοπι απά 105 ἀερεπάεποίεςΣ; απᾶ {ο {}15 τεσίοη 

νο παζιιτα]]γ ζατη. Τῆο ΑΙαδαπάα οὐ Ααδαάάα ἐλετείους, 10 ἢ. 15 

Ἠθτο πιοπἸοπας, 5011] θ6 οπο οἱ 5ευετα] Ἐαβίετη οἶδῇος Ῥεαγίησ {Πο παπα 

οἵ λα στοαῦ «ΟΠΟἨΘΤΟΣ, τηοςύ Ῥτοβαβ]γ «4εωαπάγία αὐ (αμσαδιπ. 

Ῥταιη- 1 Ζεἴε]ιγί{ὲ Χᾱ. Ῥ. 103 564.; ΟΟΠΙΡ. 
ΧΙ. Ῥ. 351. Μ. ἨὮθεπβαη 8150 (Γ/απζιθ8 
Φέπιἐίφιιο τπτ. Ἰν. 1, Ρίο ἄε οέδιι 
Ῥ. 98) 5απσσοςί5 {μαί Ῥπα μὲ ΠπῄπσποεΒ 
ορεγαί{εᾷ ἴῃ Ῥα]οξίπο, 

3. κ. Ῥ. 105 “ὰϑ ΒΟΠΟΠ απ ΒΙ6Ἡ, 
ΖΠΙΔΙ 1π 41θβοτ Ζοἵΐς, βοἩπγετ]ῖοὮ Α]οχ- 
αηατία δα Οαποαβαπα, βοπάθτη ΠΠ 

Α]εκαπάτίεη ἴθ Αοργρίεη Ῥοαάσπίαι 
Κη. Οοπ1Ρ. ΧΙ. Ῥ. 351, πηθτθ Ἠθ 
χοροεα{5 {γιο 5α1Πθ αγσαππεηῦ 1Π ταρΙγ ἴο 
Ζο]]οι. ΤΠϊ5 16 α τοι παξπτα] ἵπ- 
16Υ6ηςθΘ ἴσοι ἃ Ἠεδίογη ροϊπῦ οὗ υἱοῦ ; 
Ῥαί, ΠΟΘ πο Ῥ]ασθ οπτβε]νος ἴῃ {πο 
Ῥοβίῖοη οἱ ἃ Βιι ἀμ 18ὺ πτῖτοχ {ο ΠΟΤᾺ 
Ῥαείσία πας ἄτοεσθ, ἴ]ο χε]αίῖτθο Ῥτο- 
Ῥοτίοης οἱ ἐπ]πσς 41ο ΟΠ οπαπσεᾶ. 

5 Ρίο Πεἰἰφίοπ 465 Βιιάά]ια τ. Ῥ. 193. 
4 Οοπρ. 6.5. θοῦ. ἢ 16 Τετυϊπ- 

ἄωπιφεπι Ιπαϊίεπς ηὐϊὲ ἄσπι Ιιάπᾶστπι ἴηι 
Ἠγεδίοπ ρ.675 ἵπ ὑπ 4ἴϊφεπι. Μοπαϊξδειτ, 

7. ΤΓἱεεεπδε]. ια. 1Ιεγαίιν, 
εοἨπεῖσ 1853; Τιβ5β5εη Ιπαίδε]ο 41ἱοτ- 
ἐπιπις]ιπιᾶο τι. Ῥ. 236: Ἡατάγ Μαπιιαῖ 
ο Βιάλίρπι Ῥ. 516. 

δ Έου [5 σεοοσταρῃῖσα] πηθαπῖης ἴῃ 
οἷᾶςι ΤηάΙαη ὦΤΙ{6Υ5 566 ΚΟρρεπ ].ο, 
Βϊπορ ἔπαιῃ ὁ Ἠαβ δι γον ἀερατιεᾶ 
ἔτοπα 15. οτὶσίηα] αἰσπΙβοδίίοη, απᾶ 
Ύαναπα 15 ΠΟΥ 8 ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴεχπι τιβθα 
Ὦγ [πο Ἠϊπάοος {ο ἀθβίσηαίο {πη6 Μο- 
Ἰαπηπηθάαης. Της {Πο ἄτεεκ παπηθ 
Ἠα5 ϱΟΠ16 {ο Ὀ6 αρρΠεᾶ {ο ἃ Ῥθορ]ο 
σμ]ο] οὗ 411 οἴπεις 15 τηοβδῦ ππ]]ο ἐπθ 
ἀποοαῖςς. ΤΗΙ5 οἨΏαππσο οὗ τηθαπίης α- 
χηϊταῦ]γ α]αξίταίες πο π8 οὗ Ἕλλην 
8ΠΠΟΠς {π6 ἆ6π8, πΥΠΙΟἩ ἵπ Ἰ]κο τηβή- 
ηΘΥ, Τοπ Ῥοΐηςσ {πο παπηθ οὗ 4η 8] 165 
ἨΑΛΙΟΠ, Ώθοβπῃθ Π6 ηΔΙΙΘ οὗ δ 8116 
ΤΠ σίου, ἰσγθβρθοίϊν οὗ παβοπαΠἰγ; 
566 {ο ποίθ οἩ (αι. 11, 3. 
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Ῥαῦ Ιπάςοά 1 ἹατάΙγ Οπῖ]ς ναι, 1 Ἠι]σεπίε]ά Ἰαά τϑίουυθα {ο {116 

οτσῖπαΙ ααἰμοτΙθγ {ου Πο βἰαίεπιεπό, με στραῦ Ῥιάςλμίςε Ἠϊςίοτγ 

Παλαιωαπςο, Ίο ποπ]ά Ίανο γεηίατεὰ ἴο Ίαγ απγ βίτορς αὖ αἱ] οἩ 

ὑμ]ς πούϊοθ, α5δ βαρροτᾶης [15 πεοιυν. Τ]α Ἱηβίοτίαπ, οὐ ταύρου απᾶ τ ΠΟΙΥ 
ππίταεί- 
ποσίν ἴῃ 

Ἰαῦϊης ἐπ ἔοππάδύϊομ οὗ ὑπ6 Μαμά ἐπάρο, οὐ σγοαῦ ἰορβ, αὖ Ἠτιαπχγο]]1 1[56 1, 

Ὦγ ὑπ6 Κίηρ 1 παράγηϊηϊ πὶ ὑΠ6 Τοαχ Ἐ.0. 157. Βαυοπά ἴιο {ποῦ 

ὑμαῦ {115 ὕορθ πνας δγθούθα ὈΥ 015 Κίπρ ὕπΠ6 τοςδῦ 15. Ρ]αϊΠ]γ ΙεσεπάατΥ. 

Τὰ υ]δὺ (ος 5ποἩ ο 15 1ῃ ὑΠ15 οαγ]ῖος ρατῦ ο [ιἴ8. ομγοπίς]ς), 15. το- 

ΑΊΙ ο πιαζετία]ς {ον πο οοπδἰταοῦίοη ο ὑπ6 Ῥι]]άϊπςσ, νο ατα {ο]ά, 

αΏρεατεά βροπίαπεοιιδΙγ ἃ5 ΟΥ̓ πηῖτασ]ε-- ἴμε Ῥτίοκς, ὑπ6 πιεία]ς, ἴ]μα 

Ῥτεσῖοαβ βὔοπες. ΤΠε ἆθπο, οὐ ἆεπιοΠς, 1επί ὑπ 61γ δια 1π {Π|6 εγθοῦῖοη. 

Τὴ βιοῦ 

ἴο {αὈτῖο Ώπσο 

Ώορβο ΠΚΘ απ οκΠα]αβίοη. 

Ῥνιεδί σαῦμεγοά ἵπ 6ΠΟΥΠΙΟΙ5 ΏΙΙΗΡΟΥ5 {01η 811 πο στοαῦ Ῥιαάἁμ]ςύ 

Οποα 

Ῥ]ασο αἶοπθ βεπῦ ποὺ 1685 ἔ]απ ο6,οοο. Αιπονς με τοδῦ 1ὖ 15 πιεπὔ]οπεἆ 

πιοπαςῦοτῖθ5 ο ἆο Ἡοποιιτ ο ὑπ6 {δβίνα] οὐ {πΠ6 {οαιπζα[ιοη. 

ὑμαῦ “ΔΜίαμα Ἑλμαπηπιατακ]άζο, {Πότο (1.6. 5ΕΠΊΟΣ Ρτ]ε»ί) οὗ Ὑόπα, αοοοτη- 

Ραπ1εᾷ ὈΥ 29,οοο Ῥγὶεδί5 {ποτη ια νιοϊπϊϐγ οὔ Α]Ιαδαάάά, ὑπὸ οαρίδα] 

οἱ ἴμο Ὑόπα οοππ/ίτγ, αὐτεπάεά’. Τὸ 15 ορνίοας ὑπαῦ πο ανεϊσ]ῦ οι. 

Ῥο αὐζασμεᾶ ἴο ἃ βἰαϊεππεπύ οοσοιιτῖησ ἃ5 Ῥατῦ οἵ ἃ 50ΟΥ οἵ ψ 10} 

ὑμ6 οὔμοι. ἀείαι]β απο 5ο πιαπΙ{θ8ΗΙΥ 14156. Απ οϑύδ]Π]Βητηθηῦ οὗ 

39,00οο ῬιάάΠΙςύ ρεϊιοδ αὖ Αιεχαπάτία σου Ἱπάεεά Ῥο ἃ ΡΙΕΠο- 

ΊΠΕΠΟΏ. οἱ υἨ]ο]Ἡ Ηϊδίοτίαη5 Ἠανο ΠΟΥ ἃ 5ἴταπσο πεσ]εοῦ, 

ΝΟΥ 15 πο Ῥτοδεποο οἵ δὴν Ῥιαάἆ]μΙςί εδαρ]Ιβμιπσπύ 6εΥεη 9Ἠ ἃ ἄεποτα] 

ΠηΙΟἨ 5ΒΙΠΆ]]ΟΥ βοα]θ ἵπ ὉΠ15 Ἱπιρογίαπῦ οοηίτο οἱ πγοβίογη οἱ ν 1] 15} Ὁ] 0. εἰ αν 

αὖ αἱ] τεοοποι]αβ]αο πὶ ὕλο ΙσπογαπορῬ οὐ {Π15. το]σῖοη, πγμ]ο] ὑπ6 ἀπίσπι ἴῃ 
{86 Ἰγεςί. 

6τεε]ςεβ απ Ώοπιαης Ρείταγ αὖ ἃ το ἢ ]αΐοτ ἀαΐο. ΒῸΣ βοπιθ οοη/ι- 

τ1ες α[ῦογ ιο ΟἨγίβίατ ετα νε πα μαῦ ἴμο Ἰπ{ογπιαζίοη Ῥοβδοβςαά ὮΥ 

γθβύεγΏ ΥΙΌΘΙ5 γγαδ πηοδῦ δμαάονγ απᾶ οοη{αδεά; απά πῃ α]πιοδῦ 

ΕΥΕΤΥ ΙΠβίαποθ Ὑγο αΤθ αΡ]θ ἴο ἴγασθ 16 ῦο ΒΟΠΙ6 οὔμει οδτιβα ἔλατ ια 

ασια] Ῥγθδεηος οὗ ῬπάάΠ]δῦς ἵπ μα Ἡοπιαῃ Ἐπιριτεοῦ, Τ]τς Μίταρο, βίπαδο, 

ΤΠΑΥ α1]οι {μαί εἶησ]ο Τπάίαπβ ποτ]ᾶ 
τις Α]οχαπάτία Γτοτη {1ππθ {ο {1116 {οΥ 
Ῥατροβθς οὗ ἰχαᾶς ΟΥ Το οὔΠθυ ΤΘΔΒΟΠΡΒ, 
απᾶ ποῦ ΤΟΤΘ ἔπατ {15 15 τοππ]τεᾶ Ὦγ 

1 ΠΊα]αιύαπεο Ῥ. ΤπτποἈν”8 
ἱταηπε]αίίοη. 

3 ον Ίοτ Ἰηβίαποθ, 1 8 βΠΟἩ 
οβαρΠβἩπησηπί ἸἨαᾶ ϱτετ οχὶείοᾷά δὖ 

171; 

ΑἸοχϑηᾶσία, οοπ]ά ϑίσαρο Ἠανο τιϑοᾶ 

{πο Ἰαησαασθ ΜΈ]ΟῊ 15 αποϊοᾷ 1π ἴ]ιο 
ποσί ποῖθ2 

3 ΟΟΠΒΙ ΒΘ ΠΥ πλ {ία τίθῖ, πο 

[86 τῃεἰοτίοα] ραββ8σθ ἵπ Ῥϊΐου ΟΗ17- 
βοβΐ, ΟΥ. χχχὶϊ (ρ. 273) ὁρῶ γὰρ ἔγωγε 
οὐ µόνον “Ἕλληνας παρ) ὑμῖν...... ἀλλὰ 
καὶ Βακτρίους καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ 
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νο συοίθ ὑπο Αασισίας απά Τρεις, αρρατεπ{]γ πιηβῖοης ἴμο 

Ῥιά ἆμ]ςὲ Ργ]εςίς, ὑπ «γαπιαπαβ, απᾶετ {π6 ἀεδισπαίίοη δαγπιαπῶ (ΣἜαρ- 

μάνας)" ; Ῥαῦ Π6 ανονγεᾶ]γ ορίαϊπς 15 Ιπ{ογπιαδίοη ἤγοπι ἈΓοσαδίμεπες, 

Ἰνδῶν τινάς. 3ΤἨθ απαΠΗ!ἴγίης τινάς 
ΒΠΟΥΒ ΠΟΥ͂ ὙΘΙῪ βΙΠρῃΠί πας {πο οοἵῃ- 
πιπη]σβΊοη Ῥεῦποεη Τπάία απᾶ Α]εχ- 
απᾶτία. ΤῊΘ τηΐββῖο οἳ Ῥαπίαητβ 
ΤΗΔΥ Ὠατθ Ῥθεη βπρσεςίοᾶ Ὦγ ο Ῥτθ- 
6οηςθ Οὗ ΕποὮ βίταγ ΥΙΒΙἴΟΤΒ. «610πθ 
(Ψγ. ΤΙ. 36) ΕαγΕ επαί Ἡο ποπῦ ΄τορα- 
ἴαβδ αὉ 1Π1π|8 σοη1ς ]εσαίς. Τὸ πιαςί 
γοπηβῖπ ἀουρίζα] Ἰοποτος, π]θίπετ 
ΒΟΙΏΘ οἴμεγ τοσῖοη {Παπ Ἠιπάοείαυ, 
βπο] 85 ᾖἱΠΙορία 1ο Ιπδίαηςσθ, 15 ποῦ 
χηθαη!{, πΏεη Ῥαπίθητας 15 Βα] ἃ {ο Ώατο 
6οπο ἴο Τηάϊα: 5686 0ατοϐ Ι/ἴυες οὗ {16 
Εγιπιΐυε Γαἰτιετε Ῥ. τ88 Βα. 
ουν γετγ ϱ]ρΏί {πο οοπηπηππΙοβΙοἨ 

πας Ῥείπθεη Τπάῖα απᾶ {π6 Ὑγεαςυ ἴῃ 
{Π6 οαγΙύ Υθ68ΥΕ οἳ {ο ΟμτίβΙαη ετα, 
ΑΏΡΘΑΙΒ Τοπ {Πῖ5 Ῥ8ξεασθ οἵ Βίταρο 
χΥ. 1. 4{Ρ. 656): καὶ οἱ νῦν δὲ ἐξ Αἰγύπ- 
του πλέοντες ἐμπορικοὶ τῷ Νείλῳ καὶ τῷ 
᾿Αραβίῳ κόλπῳ μέχρι τῆς Ἰνδικῆς σπά- 
γιοι μὲν καὶ περιπεπλεύκασι µέχρι τοῦ 
Γάγγου, καὶ οὗτοι δ᾽ ἰδιῶται καὶ οὐδὲν 

πρὸς ἱστορίαν τῶν τόπων χρήσιμοι, 8ἲἴεχ 
ΜΘ. Ίο ροθς οἩ ἴο 580 ὑπαὺ {Π6 οπΙγ 
Ἰηδίδηοθ οὐ Τηαϊδη Ίπαγε]]εχς ἴῃ {ῃ0 
γγοβὺ πας {πο 6πΏαΒΣΥ βοηῦ {ο Απρτι5- 
ἐπ (866 Ῥε]οιν Ῥ. 302), ΝΠΙΕ] «819 ἀφ᾽ 
ἑνὸς τόπου καὶ παρ᾽ ἑνὸς βασιλέως. 

ΤῊΘ οοπητηπηΙσα{ΙοἩ8 Ῥείπεεη Τπάἷα 
απᾶ {πο δή οδῦ ατο Ιπτοβσα{οᾷ Ὦγ ἴπο 
χοοθηΐ ΥΥΙ{6Υ5, Παϊπαιιᾶ Πεἰαίοπς Ροῖί- 

ἐΐψιιοα εἰ Οοπιπεγοίαίἰε ἄε ἵ Επιρίγε 
Ἱοπιαΐπ αυεςο ᾖ 4516 Οεπίγαίο, ῬΑΥῚΒ 

1963, απᾶ Ετίαι]ς Τ]ιο Ιπαίαπι ΤγαυεἶΒ 
ο Αῃοϊιοπίιι οἱ Τπ/απα απιᾷ ἐπα Ιπαίατι 
Ἐπιθαείας ἰο Ἰέοπιο, 1973. Το Ιαΐΐεν 
σγοχ]ς, Νίο 15 νετ ἰπΠοτοιρῃ απᾶ 
βαΙβ[ασίοτγ, ποπ]ά Ἠατο βατεᾷ πιθ 
1ο] Ίαῦοας οὗ Ιπᾷερεπάεπί {ητερίίρα- 
ΜοἨ, 161 Ἰαᾶ βθϑῃ 10 1η της, 

1 ΒΙΤΑΡΟ ΣΥ͂. 1. 50, Ῥ. 712. Τη ἴμο 
Μ55 19 ἵδ ντ] θεη Ταρμάνας, Ὀπὺ {815 
πιαβῦ Ῥθ απ ΘΥΤΟΥ οἶίπετ Ιπίτοᾶποεᾶ Ὦγ 
Βίταῦο”5 {ταπβοτΙθοτβ ος {οππᾶ ἴῃ {]θ 
6οΡΥ οὗ Μεραδίῃοπας πΠΙο] {1115 Δα ΠΟΥ 
πβοᾶ. ΤΠΜΙ8 15 Ρ]αΐἩ ποῦ οπΙγ {Τοπ {86 
ΤπάΙαι πγοτᾶ 1561ἢ, Ῥπαὺ 4180 ἴσου {Π6 
ῬΆΓΆ1161 Ῥαβραρο 1π Ο]ειηοηί οἱ ΑἸθχδη- 
ἅτία (ϑέγοηι. Ἱ. 15). Έτοπι πο οοἵῃ- 

οἴάεποες οὗ Ιαηπσπασο 16 15. οἶθας ἐμαὶ 
ΟἸεπιεπό 8150 ἀετῖτεᾶ 5 {πῖογππαδίοπ 
Ίτοπι ἩΜοσαξίΠεηθβ, π]οξθ ἨβΠΙΘ ἮΘ 
ΙΠΘΠΙΟἨ5 ]αδίῦ Ῥε]οπ. Τηο Ιτασπιοηίς 
οἳ Μεσαξίπεπος τε]αίῖης {ο πο ΤπᾷΙαΠ 
ΡΗΙΙοδορ]ετς ση] Ὀ6 ἰουπα ἴῃ Μεν 
Σγαρπι. Ηἰεί. ἄταεο. τι. Ῥ. 437. ΤΉΘΥ 
ὝΘΥΘ Ῥτεγίοαξ]γ οαϊ θα Ὦγ Βομπαπ)εοσῖς, 
2Περακί]ιεπῖε Τπᾶϊοα (Ώοππς 1846). 

Έοι Σαρμᾶναι πθ 8ἱ5ο πα πο ἔοτπι 
Σαμαναῖοι 1π οἴῃεχ πτ]ίευς; 6.5. ΟΊετῃ. 
ΑΙΕΣ. 1. ο., Ῥαχάεξαπες ἴῃ Ῥοτρ]γτ. ἄο 
ἀὐείΐπ. ἵν. 17, ΟὐἹρ. ο. (ος. 1. το (α. 
Ῥ. 342). ΤΠπϊςδ ἀϊπεισεποο 15 οχρ]αϊπεᾶ 
Ὁ. ἴμο {αοῦ ἐΠαῦ {ο Ῥα] ποτὰ «απιπιαπα 
ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑ͂Β {ο ἴμο ϑ'δηβκυὶϊ «γαπιαπα. 
566 ΒΕΗΠΒΠΡΕΟΣ, 1. ο. Ῥ. 17, ᾳποϊθᾷ ὮΥγ 
Μή]ας, Ῥ. 437. 

16 ϱποπ]ά 08 Ῥογπο 1 τηϊηᾳ Ἠοππθτες, 
ἐμαῦ βετετα] οπιίπεπί Τηάΐαπ 5ολο]αβ 
Ῥεμστο ἸΜοασαδίῃαπθς {ο Ὠατο πιθαπό 
ποὺ Ῥπάἁλιείς Ῥαῦ ἙἘταμπιίηπς Ὦγ 18 
Ἀαρμάνας. 80. 10: Ιπβίαπςθ Τι8βδα6η 
1λιοῦηι. Ἠιβδ. 1933, Ῥ. 180 Βα., πᾶ. 
ΑἰίετίΠ. τι. Ῥ. Ἴοο: απᾶ Ττοῦ. Μας. 
Μή]ες (Ώτεῖ. ἴο Ῥοροις5 Τγαπεϊα(ἶοπι 
ο Βιάᾶλαφ]οδ]α) Ῥαγαῦῖεν, Πιοπᾶοπ 
1870, Ῥ. 11) βασ5; Τπαῦ Τιάββεη 18 
τ]σηί ἴῃ {ακίησ {Πο Σαρμάναι, ΤΠΕΠ- 
Μοποᾶ Ὦγ ΜοαραδίΠαπας, {ο Ῥταμτησπῖς, 
ποὺ {ου Βυσδαμιδὺ αδοαίῖσς, τηϊσηῦ Το 
Ῥτοτεᾶ 8150 Ὦγ ἐΠεῖν ἆπθεβδ. Ὅτοξββος 
τηϑθ οἳ πο Ῥαχ]ς οὐ ἴποθῦ 816 ποῦ 
Βαασα μεσο.” Τῇ [Π15 ορίηίοη Ὀ6 σοττθοῦ, 
1ο ϱατ]θ; ποίϊοοϑ οἳ Ῥπάάμίβτα ἴῃ 
ἄτοε]ς πτϊίενς ΘΕ ΙΓΘΙΥ «ἴδαρρεατ, απᾶ 
ΙΗΥ ῬΟΒΙ ΟΝ 15 εἰχοησίμεπεᾶ. Βαΐ 1οτ 
ἔιο 1οοπίπςσ 1ΘΔΞΟΠ5 ἴμθ οἴμαι τοι 
ΒΡΡΘΕΤΕ {ο 1ηθ ΠΠΟΤΘ Ῥχοραβ]θ: (1) Τ19 
ἴθι Αγαπιαπα 15 "πο ΟΟΠΊΠΠΟΠ ΤΘΥΠΙ 
1οΥ ἴπο ῬπάςΠϊδί αξοθίο, νπετεας 16 
15 γειγ βε]άοπη πδεᾶ οἱ {πο Ἑταλμπϊη, 
(2) Ἔλο Ζάρμανος (αποίμες ἔοτπαι οὗ 
57απιαπα), πιοη]οπεᾶ Ῥε]οπ Ῥ. 302, 
ποίθ 2, ΑΏΡΘΕΑΥΑ ἰο ὨἨατο Ῥεεη 8 
Βυσαηϊδύ. ΤΠΙ8 νίον 18 ἴα]επ ΘΥΘΠ 
Ὦγ Ίμ8ββοη, πᾶ. Αἰἰογί]ι. ται. Ῥ. 6ο. 
(3) ΤηΠο ἀϊδποίοι οὗ Βραχμᾶνες απᾶ 
Σαρμάναι ἴῃ Μεραξδί]ιθηθς ΟΥ {1ο ὙΎΙΘΥΒ 
1ο]]ογγῖηςσ Ἠ]πα οογΤΘΕΡΟΠΑΒ {ο {πο ἆἱδ- 
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πἩο ἐχανε]]οά 1η Τπάῖα 56οπιεν/ηεγα ἃροαυῦ {118 γῶν 2300 Β.6. απάἆ πυούθ 

α Ῥουἷς ου [πάϊδη αΠαῖν. ἜΤ]ας ἴοο Βαγάθβαποβ αὖ ἃ πιο] ]αΐογ ἆαίο Ῥανᾶς- 

Εῖνες απ δοοουηὺ οἱ ἔλεςο Ῥιάά]]ςῦ ἀβοθύϊοβ, γη ]λοαῦ Ἡούγογον παπηῖης ο 

ὑπ {οππάετ οὗ πο τεΠσῖοη ; Ῥαῦ Ἠο νγας Ιπάευύεά {ου 115 Ικπονγ]εάσο 

οἱ ὑπ {ο οοπγοιβαϐΙοΏς να οεγύαϊπ Τηάϊαπ απιραβδναάογς νο γἱβι θα 

Ὀγτῖα ΟΝ. ὑ]εῖτ γαγ ποδυνατὰά ἴῃ {Π6 τεῖση οὗ οπ9 οὗ ἐπ ΑπζοηιισἝ., 

ΟἸαπιεπύ οἵ Αεχαπάτία, της 1Π ἴμο Ἰαΐᾳρῦ γεανς5 οἱ ιο 5εοοπά ΟΙεπποπά 

εθεηύιτγ ΟΥ πο οατ]εδύ οὗ ἴπο ὑπινα, {ου ιο Ες” {πιο ΠΙΕΠΔΙΟΠΡ ο. ο. 

Ῥπάά]λα Ὦγ παπιθ; απά ενοη 6 Ῥείταγς α βὔγαησο Ισπογαπορ οὗ 5 

Ἐαδίετη τε]]σ]οι”. 

Ππποῦίοη οὗ Βραχμάνες δηἃ Σαμαναῖοι 

1η Βατᾷ6βΒΠΘΣ, Οτῖρεη, απᾶ οἴμετβ; 
δια, 5 ΒεἩπαηΡεο]ς Ώας Αονπα (1. 6.), 
[88 δοοοπηῦ οὗ ἴπο Σαρμᾶναι ἴῃ Μερα- 
ΕίΠα6ΠΘΒ 10Υ {ο πποβῦ Ῥρατί 15 ἃ ο]080 
Ῥατα]]ε] {ο {π6 ποεοαηῦ οὗ {Π6 Σαμαναῖοι 
1η Ῥατάθεαπθςβ (ος αἱ ]εαδί ἴῃ Ῥου- 
ῬΗΨΙΥ 8 τεροτς οἳ Ῥατάθβαπθβ), Τὺ 
ΒΘΘΙΉΒ ΤΙΟΥΘ Ῥτοβαβ]θ ὑπογθίοσθ ἴλαῦ 
ἹΜεραξίπεπθβ Ίαβ Ῥεεηπ στ] οὗ οοη- 
1πβίοη 1π ἀθρεο]ρίησ ἴμο ἄτεβρ οἱ ἴμο 
Σαρμᾶναι, [λατ ἐπδὺ Ῥταβιηίηςβ 816 1η- 
{επᾶεᾶ Ὦγ {Π6 {εττη, 
Πο Ῥα]μ Ίοτπι, Σαμαναῖοι, 85 ἃ ἄθ- 

βΙσπαβίοη οἳ {πο Βυ Δα 1505, Βτδῦ οοσἩτβ 
ἴῃ. Οἰσπιεπί οὗ ΑΙεσαπάτία οὐ Ῥατάο- 
ΡΑἨ6Β, πΠΙομετετ πια Ὦο {Πο εατ]θτ 
ΜΥΠΕΥ. Τὺ 15 σεηοτα]Ιγ αβοτιρεᾶ ἴο 
Α]οχαπᾶςι Ῥο]ψ]ηῖβίογ, πο Βοπτίςεπεᾶ 
Β.σ. 8ο9-- ο, Ὀεσοβαδο Ἠϊ5 δα ΠΟΥ ἐγ 18 
αποὐεᾷ Ὦγ ΟΥ οἳ Αἰοχαπάτία (ο. 
εζίαπι. ἵν. Ὁ. 133) 1η {Π6 βϑῖη8 οοη/{εχί 
1π πΠΙοἩ {πΠ6 Σαμαναῖοι 816 ππεπΙοπες. 
μας ἴπίετεπσθ 15 ἄταππ Ὦγ βεμναη- 
Ῥου]ς, Μας Μή]]6τ, Τιαβδεη, δα Οὐ 618. 
Απ οχαπηΙπαίοη οἱ ΟΥ̓] 5 Ἰαπραασο 
ΠΟΎΘΥΘΙ 5Ποπβ ἐμπαῦ ὑπ6 βἰαίεπιοπί {οΥ 
πιμΙοἩ Π6 αποῦεΒ {πο δα ΠΟΥ οὗ Α]εχ- 
απᾶθν Ἐο]γΗ]βίογ ἆοθβ ποὺ οκίεπᾶᾷ {ο 
1116 πιαη/{]οπ οἱ {16 βΗπηαπῖ. Τπᾷεεά 
8.11 πο 1ποῦς σῖνεη Ίπ {Π15 Ῥαβρασο οἳ 
Οὐ] (πο]αᾶίηρ [Π6 τείεγθηοθ ἴο Ῥο]γ- 
Ἠαβίοτ) 810 ἴα]κεηπ Έγοπι ΟἸεπιοπί οὗ 
Α]οχαπάτία (δίγοπι. 1. 15: 5686 Ῥε]οσ η. 
3), ἜΈΟΒΘ δοοοιηῦ ΟΥ̓́] Π85 αὐτιάσεᾶ. 
Τὺ 15 ῬΟΒΒΙΌΙΘ ᾿παθρᾶ {παὺ ΟΙοπιοπῦ 
Ἰάπιβε]ξ ἀθτίγεᾶ {ο βἰβίεπιεπῦ Τοπ 
ῬοΙγ βίου, Ῥαί ποϊμῖησ Ίπ ΟἸαππεπῇΒ 
Οὐ ]αηρπασθ Ῥοϊη{ς {ο {Π18. 

1 ΠῚ 6 παπχα νο οἱ Ῥατάθβαπος 15 

6ἴτοη ὈΥ Ῥοτρῆγσιγ ἆο Αὐεί. ἵν. τὴ. 
ΤΈμο Βυσαμ1θύὺ αβοείίοΒ ατα ἐπ. 6 εα]]εά 
Φαμαναῖοι (860 {86 ]αδῦ ποίθ). ΤΠ 
ντο] οὐ Ῥατάθεαπεβ, τθοοππ{ῖησ 118 
οοηγεγβαΒΙοΏΒ σύ {Π656 Ἱπάίαπ ατπῃ- 
Ῥα5βαᾶοτε, 15 αποίεά αραῖτ Ὦγ Ῥοτρ]ηγτγ 
ἴῃ ἃ Παβπιεηῦ Ῥτοβοιγεά Ὦγ Βίορεαβ 
Τε]. 111. 56 (ρ. 141). ἴπ 115 Ἰαδὺ ρα8- 
βασο {1ο επΙΡαΡΕΥ 15 581 {ο Ἠαγο απγ]γεᾶ 
ἐπὶ τῆς βασιλείας τῆς ᾽Αντωνίνου τοῦ ἐξ 
᾿Ἐμισῶν, ὮΥ νΠΙοἩ, 1 ιο ψογᾶρ Το 
οοιτεοί, πιπβί Ῥο πιθαπύ ἨἘ]ασαβα]αβ 
(4.5. 2158---222), ἴπθ ϱρατῖοἈ5 Απίοπϊιθ 
(5εο Ἠ]σεπ{ε]ά Ῥατγάεδαπιεξ Ὁ. 12 84.). 
Οἰπεταποϊοπ{απΠοτΙΙεβ Ποππενοτ Ρ]ασθ 
Ῥανάθβαηςς {η {1ο τεῖσηπ οὗ οπο οἱ {πο 
οἶάεχ Απίοπϊηθς; απᾶ, 85 {π6 οοη{ίοσί 
16 βοπιενπαῦ οοτγαρό, πθ οαπποῦ [6ει 
απο ορτίαϊΐη αροταί {πο ἀαΐθ, ἈῬατᾷς- 
Ρ8Π65 ϱῖνος ὈΥ {αχ {ο γτηοβὺ αοοπταῖθ 
ποοοππί οὐ ὑπ ῬπάςΠΙ5{β {ο Ρ6 [οππᾶ 
ἴῃ ΑΠΥ αποϊεπ{ ἄτοεῖς νπ]{ευ; θαὺ οτε 
Ἠθγο ἴ]ιο πποπβίτοας βίου δ, 10. {10 
Ἰπάῖαη απηΏαββαᾶοΥβ τε]αἰθᾷ {ο Πτα, 
ΒΟΥ ΠΟῪ [1016 {ἱπαβιπονιγ ασ 
ΒΟΠΥΟΘΒ οἳ ΙπΙογπΙαΙΙΟΠ νγεχθ, 

3 Ἑχοθρῦ ΡοββΙΡΙΨ Αιτία, Ιπᾶ. νι. 
1, ἽΠπο πηθηίίοηπς απ αποϊοπῦ ΤΠάίαἨ 
κίηρ, ΒἘπάγαβ (Βουδύας) ὮΥ παππθ; θα 
νηαῦ Π6 τε]αίος οἳ Ἠϊπα 15 ααϊ6 ἵποοῃ- 
βἰβίθηῦ ση πο Ἠϊδίοιγ οὐ Ῥπᾶᾶμα, 
απά Ῥτοβαβ]γ 5οπᾳθ οπθ 6150 15 Ιπεπᾶαᾶ. 

3 Τη {15 Ῥ8ββαβο (Φίτοπι. Ἱ. 15, ὮῬ. 
359) Οἰεπιοπό αρρατθη{ί]γ πεη{βίοηΒ 
Π656 Β41ΠΘ Ρ6ΥΒΟΠΕΒ 766 πια, βαρ- 
Ῥοβίηρ ὑπαῦ ἨΘ 15 ἀοροτίρίπς ἔητερ α]- 
1ογοπύ 5ο]ιοο]β οὗ Οτιεηία] ΡΗΙΟΡΒΟΡΗΕΘΤΒ, 
(1) Ηθ βρθᾷῖκβ οὗ Σαμαναῖοι Βάκτρων 
(οοπαρ. γι]. ΑΙοχ. 1. 6.); (2) Ἠο ἀϊ8- 
πσιΙβ]ΘΒ πο 618.55685 οὗ Τηα ἴδῃ 6ΥΠΊΠΟ- 
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Ἠιρρο]γ- 
{π8. 

Α Ῥπᾶ- 
αλιςί αὖ 
ΑίΠΘΗ5. 

ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΕΗΡ. 

5611] Ἰαΐεν ἔ]λαπ {μῖς, Ἠρρο]γίας, νλΙ]ε Ίο οἶνες ἃ βΗΙτ]γ Ιπίε]]ῖσεπέ, 

ἔποασ] Ῥτιεῖ, αοοοαπῦ οὗ ὑπ6 Ῥταλπϊης!, 8475 ποῦ ἃ μουν αθοαῦ ἐπ6 

Ῥπςδα8ί5, ὑπουρῃ, 1 Ίο Ἰαά Ὄθει αοηπαϊπζεά νηἩ ἐλμεῖτ θεασλῖπα, 

Ἡο πνου]ά αβδαγεᾶ]γ Ίανο 56εη 1π ἐμετα α {εδ εαρροτῦ {ο Ἠῖ5 {μεουγ 

οἱ ιο αβηπϊςγ Ῥεΐνγεεπ ΟἨτϊδθίαπ Ἰεγεδῖες δηα ργε-εχἰσθῖτπς Ἠεαίπεη ρ]ῖ- 

ἸΟΒΟΡ 168. ὙΥ 1} οπο ἀουθύξα! εκοερίίοπ---αηΏ Τπαΐδη {απαθῖο αζασηοᾶ 

ἴο ἃ 6ΠΙΡάΣΕΥ 5εηπύ Ὁγ Κίπσ Ῥογιςδ {ο Απσαδίις, 0 αδοπῖςσηεά ἐπ 

ἄτεεκς απά Ίνοπιαης Ὦγ Ῥατηϊησ ΤἨΙηδεΙΕ αἶἶνε αὖ Αἰ]επς”- -ἴμετα 

ΕοΡρΗηΙςδίς, ποπ Ἠθ οα]]5 Σαρμάναι απᾶ 

Ῥραχμάναι. Τ]6ς5ο ατα Βυδαμ!βὶβ απἆ 
Ῥταλπηϊης τοερεοίἰτε]γ (566 Ρ. 300, ποίθ 

1); (3) Ηθ 5808 αθεγπαχᾶς εἰσὶ δὲ 
τών Ινδών οἱ τοῖς Ῥοῦττα πειθόμενοι 
παραγγέλμασιν, ὃν δι’ ὑπερβολὴν σεµ- 

νότητος εἰς [ὡς] θεὸν τετιμήκασι. 
ΒΟΒ ΔΉ ΌΘΟΚ παρα τηϑιηΐαῖη5 ἐΠαὺ 0]6- 
χηθηΏ{ Ἠετο Ιπίοπάς {ο ἀαβοτίο [Π6 5876 
Ῥ6ΙΒΟΠΒ ΠΟΤῚ Ὦο Ἠαβ Ἰαδέ πποπΠοπεᾷ 
85 Σαρμάναι; Ὀπὺ {15 15 ποῦ {πο παίητα] 
Ἰπογρτείαίίοη οὗ Ἠ15 Ἰαηπρπασο, σΠΙοἩ 
τηαδύ πηθαη Τηθτο 816. 8150 ΔΙ ΟΠ Ν᾽ 
ἴχιο Τηάϊδηβ μοβθ ἼΟ ΟΌΘΥ {Π6 Ργ6- 
οερίς οὗ ῬἘπάᾶμα. Ῥτουαβρ]Ιψ βοἩνα- 
Ῥοο]ς 15 τ σὺ ἴῃ Ιᾷοπα γίης {16 Σαρμᾶ- 
ναι ὙΠ ἴπο ἘῬπαάλβιξυ αξοθείῖοςδ, Ὀτῦ 
ΟἸεπιεπό αρρεατβ ποὺ {ο Ἠατο ποπ 
{118, Τη ἴαοῦ μ6 Ἠα5 ορίαϊιπεᾷ 5 1π- 
ΓογπιβΙοπ. χοπ ἀ1οτεπί ΒΟΊΥ6Θ5Β, απᾶ 
βοτεροαί{αᾶ ΠΙπηβα] Γη {ποπ Ῥοϊης απγαΥΘ 
οἱ τ. μποτ Ἡο σοῦ {π6 βτείῦ ζαοῦ 1 18 
Ππηροββίυ]ο {ο βαγ. Τ1ο 5βεοοπᾶ, ἃ5 πθ 
ΒΔ, “8 ἀατινοᾶ ἴσου Μεσαβίπεπας, 
Τηο ἐμπιγά, τε]αάπς {ο Ῥπάᾶλα, οαπιο, 

38 ὙΝθ πιαΥ οοπ]εοίατα, οαἴί]μον ἴτοπια 
Ῥαπίσθηας (4 Ιπᾶθεᾶ Ἠιπαοβίαιη 18 
Υ8α]ΙΥ πηθαη{ ὮΥ {ο Τπάῖα οὗ 15 πι]δ- 
ΒΙΟΠΔΣΥ 149οἳβ) ΟΥ ΠΌΤ 8οΠ16 6Ἠαπςθ 
1παἶαπ τἱβίίοΥ αὖ Α]εσαπάτία, 

Τὴ αποῦΠεγ Ῥαβδᾶαςϱθ (δέγοηι. 111. 7, 
Ῥ. 530) ΟΙεπιεπύ βρθα]κ5 οὗ ορτίαϊη Τη- 
ἀἴαπ οα]ϊραίοβ απᾶ α5οθίο5, ὙΠῸ 816 

οα]]οᾷ Σεμνοί. ΑΔΒ Ἡο ἀῑξαπσαϊδ]θβ 
{παπα τοπ ἴπθ ϱγπιποβορΒΙβίΒ, απᾶ 
ΙΠΕΠ{ΙΟΠ5 {πο Ῥγταππϊά αξ ἃ βαογεᾷ 
Ῥπ]]άϊπς ση Ἡ παπα, {π6 ἸάοπιβοαὔΙοπ 
να ἴπο Ῥπάαλϊείς οαπ ἸατᾶΙψ Το 
ἀοαυίεᾶ. οτε ὑπουθίουθ Σεμνοί 18 ἃ 
ἀποσϊπθᾷ ἔογπι οἱ Σαμαναῖοι; απᾶ 01118 

τηοαϊῇ οαὐϊοι οὗ ἴμο ποσὰ στο] οσσαχ 
ΒΔ ΤΠ ἰο ΟἸεπιαπί, Ὀθοδῖιβθ σεμνοί, 
σεμνεῖον, ποτο β]τοαᾶγ αδεᾷ οὗ {πὸ ἀβοθίϊο 

16: 6.56. ῬΏΠΟ ἄε Τι. Οοπὶ. 3 (Ρ. 
475 Μὴ ἱερὸν ὃ καλεῖται σεμνεῖον καὶ 

μοναστήριον ἐν ᾧ μονούμενοι τὰ τοῦ 

σεμνοῦ βίου μυστήρια τελοῦνται. 
1 Ἠαοεγ. Ἱ. 24. 
3 Ἔμο ομ1εῖ απ{]οτΙ{γ 15 Νίοο]αας οὗ 

Ταπλαᾶδοπ5 ἴῃ Βίταὺο στ. τ. 73 (Ρ. 270). 
ΤῊΘ Ιποϊά επί 15 πποπ{ῖοπεᾶ 8150 ἴῃ Ῥίοπ 
6ᾳ55. τν. ο. Ἀϊσο]ααβ Ἠαᾶ τηεῦ {λεβθ 
ΑΠΠΡΒΞΞΒΔΟΙ5 αὖ ΑΠΙΟΟΗ, απᾶ ϱἱγθς ΑΠ 
Ἰπθετεβίίης δοσοιιηὖ οὗ {6 πΙΟ2ΙΘΥ οΟΠ1- 
ῬΡ8ἨΣ απᾶ {Π61} βίταηρο Ῥτεβοηί5. Τῆϊ5 
Ιαηπα16, ΠΟ πας οΠ6 οὗ ἴπθ πππαῦεγχ, 
Πηπηο]αἑθά Ἠϊτηςε]ξ ἴῃ {]ιθ Ῥτοθδοπςθ οὗ 
δ αβοπ]ςΠεᾶ οτοπᾶ, απᾶ Ῥετμαρς οὗ 
{Π6 6ΙΠΡΕΤΥΟΣ Ἠπαδε]!, αὖ Αὐμθηβ. Ηθ 
δποϊηΐθα ἨτπηδοΙ απᾶ {αι Ἱεαρί 51η1]- 
Ἰησ ΟἨΠ ἴμθ Ῥστο. Το Ιπςοτίρέοη οπ 
Εἰ {οπιῦ γαβ ζαρμανοχηγὰς Ινδὸς ἀπὸ 
Ῥαργόσης κατὰ τὰ πάτρια Ινδών ἔθη 
ἑαυτὸν ἀπαθανατίσας κεῖται. Τ1η9 ἔοπιῦ 
πας Ὑ]Β1016 αὖ ]οαδί α5 Ἰαΐο α5 ἴἩθ 858 
οἳ Ῥ]αίατεΗ, πο τεοοτᾶίης ἴἶο 56]1- 
{πΙπηο]αδίοπ οὗ Οααπα5 Ῥε[οτθ ΑΙοχσα- 
4ος (Υἱέ. Αἶσα. 60) 8478, τοῦτο πολλοῖς 
ἔτεσιν ὕστερον ἄλλος ᾿Ινδὸς ἐν ᾿Αθήναις 
Καίσαρι συνὼν ἐποίησε, καὶ δείκνυται 
μέχρι νῦν τὸ μνημεῖον ᾿Ινδοῦ προσαγο- 
ρευόμενον. ΐταθο 4180 Ῥ]ασθς5 ὑ88 πο 
Ιπο]άθπίς 1ἢ ΘΟΠ] ΠΟ 1π Δ ΠΟΠΘΥ 
Ῥαβξασθ 1π ΥΙΟ ἨΘ τΤοΐουβ ἴο {15 
Ρ6Ι5ΟΗ, ΧΥ͂. 1. 4 (Ρ. 656) ὁ κατακαύσας 
ἑαυτὸν ᾿Αθήνῃσι σοφιστὴς Ινδός, καθάπερ 
καὶ ὁ Κάλανος κ.τ.λ. 

ΤῊΘ τεαδοη5 Του βπρροβίησ {Π15 Ῥεγ- 
ΕΟΠ {ο Ἠατο Ὄθει ἃ ΒιαάἁΠίςς, ταῦιθΥ 

{πᾶ ἃ ἘταἨπαϊη, αγθ: (1) ΤῊΘ παπηθ 
Ζαρμανοχηγὰς (πἩΙΟἩ ΑΡΡΘΕΑΙΒ ψ 10 
ΕΟΠΊΘ ταγΙα{ΙοἩΒ ἴῃ {πο μ88 οἱ Βἰταβο) 
Ῥοΐπς αρρατεπ{]γ ο Τπάῖαπ «γαπιαπαᾶ- 
Κατ]α, 1.6. “ἴθασπετ οἳ ἴπο αβοθίϊῖος, 
ἴῃ οἶμοι πονᾷδ, ἃ Ῥπάάλμιευ Ῥρτιορδί; 
(2) Το ρ]ασο Ῥατροδα, 1.6, Ῥαϊγραζα, 



ΤΗΣ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

5 αρραγεπ{]γ πο πούϊοθ ἴῃ οἰ ὕπο. Ἰιοαί]εη οὐ Ομη]ςήαπ ντ]ὔους, ΒΟ ἢ 

Ροϊπίς {ο ια Ῥτεδοπςο οἵ ἃ ῬαάάΠῖδὺ νυ πη {Π| Π τ 15 οὐ ἴ]ιο ᾿οϊηδη 

Ἐπιρίνα, 6111 Ίοπς αἴθου ὑΠ|6 Ἠβδεπθς Ἰιαά οοαδεᾶ {ο αχῖςθ'. 
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Απᾷ 1 50, ἴμο οοϊασϊάεποςδ πηαδύ Ὃο Υετγ ΡῬυθοῖβθ, Ὀθίογο πο 8.6 ΤῊΘ α]- 

{αδιβεά Ίπ αὐὐτραθίησ αΠΥ ΡοεουΠατ]ος οὐ Ἡβεοπῖσπι {ο Βυδαῃϊδὺ 

ΙΠΠΊΘΠΟΘΡ. ΤΗϊς Ἱούυγενεν 15 {αχ {οπι Ῥεϊησ {ο «αρα. 

αχ] Ρῖ ἃ πε]]-ογσαπῖζοά πιοπαδῦῖο βοοϊεῦγ: Ὀαῦ ἴλο πιοπαςίΙοῖδΠι 

]εσεά οοἵῃ- 
οΙά6πΟΘΒ 

Ἴμεγ ΓὈούμ Ρτουθ 
ποίῃϊησ. 

οὗ {π6 Βυααμβὺ Ῥυϊοβίβ, ταῦ 105 βυβυθιηδ θα ππεπάΙοαπογ, Ίας 0016 Μοπαςί- 

1 ϱΟΠΊΙΠΟΏ ΥΣ {ιο πποπαβθΙοἴβπη ΟΥἨ {πΠ6 Ἐϊδρεπα ΤΌ] 56, Ὑν]οςο 16 

νγαβ ἸαχσαΙγ 5ρεπύ ἵπ παπα] Ιαῦο», ΤΈ]ιου Ῥοῦι επ]οῖῃ οεΠβραοΥ, 

θοῦ ΡτομΙρίξ {Π|6 15ο οἵ Περ] απά οἳ νἼπο, θοῦ αρβίαϊη {Ποπ ὑπ 

εἸαισ]ζεν οἱ απίπηα]5. Ῥαΐ, 48 ψ)ἷὸ Ἰαγο α]γεαάγ 866Π, 51.10}} 16β6ΠΙ- 

Ῥ]αποε5 Ῥνουο πούµῖης, {οΥ ἴΠ6γ τπαγ Ὀο αχρ]αϊπεᾶ Ὦγ ἴῑια Ἱπάς- 

Ροπάεπῦ ἀενε]ορππεπό οἵ {116 5816 τε]Ιρῖοις Ρχϊπο]ρ]εςδ. Όπο οοἰποίάσηςο, 

ἈΠ οπθ ΟἨΙΨ, 15 ποθῖσεά Ὀγ ἩἨτσοη{ε]ά, πνλίο αὖ Βνβῦ εἶσ]ὸ 566ΠΙ5 

ΟἸΒΤΩ. 

Αποοί]- 
οἴδτῃ. 

πιογς βἰτ]κίης απιά ταϊσηῦ 5ασσεςύ ἃ. Π5ίοτίοα] οοηηθχίοἩ. Ἡο οΏδεινος Έοιτ ογ- 

ὑλαῦ ἐπ {οασ οτᾷειβ οἱ {π6 Ἡβδεπο οοπηπηιπΙϐγ αγα ἀεὶ {γοπι {16 

Ὢθχο Ἐιπάάμίεπα Ποπτιδηοᾶ ἴῃ ἴλπαῦ 
856. 966 Ῥτίαα]ςκ Ῥ. 78 ρα. Τη Πίου 
Οαβεῖτις 1 15 συ θη Ζάρμαρος. 

Απά ᾶγθ πο ποὺ Ἠθτο απ οχρ]απᾶ- 
ἰϊοη οὗ 1 Οο0Υ. ΧΕΙ. 3, 1 ἵνα καυθήσο- 
μαι ὍΘ [86 τὶσῃύ τοαᾶίπσ» ΤΠ6 ραδ- 
βασο, Ὀοεῖης τυϊυθη Ῥεΐοτο 0Π6 ἢτσθβ οὗ 
[86 ΝετοπΙαη Ῥεγβδεοπ{ίοἩ, ΤΘ(ΙΙΤΘΡ εκ- 
ῬΡΙαπαοἩ,. ΝΟΥ͂ 1{ 15 οἶεατ τοπ Ε]- 
[δυο ὑπᾶὺ {π0 “ΤΟΙ οὗ {π6 Τπάϊαπ 
Ὑγ88 016 οὗ {πΠ6 5βσηΐβ εἩοπη {ο βἰτα- 
σετβ δὖ ΑίΠεηΠΒ: απᾶ Ίο Αγροβίϊθ, πο 

ομβετγεᾶ ἴ]ιο α]ίατ ἀΑΓνώοτωι θεωι, 
ψαβ ποῦ 1]6ΙΥ {ο οπσετ]οο]ς {Π6 βερι]- 
ομτο ἰδ {ἴμπθ βἴταηπρθ ΙΠβΟΤΙΡΟΙΟΠ 

ΕΔΥΤΟΝ ΑΠΔΘΔΝΔΤΙΟΔΟ ΚΕΙΤΟΙ. τΤη- 
ἀθεά ἴπο Ιποιάεπί σου] ῬτοβαβΙγ Ῥο 
Ῥτοθββεᾶ οἩ 15 πούϊοθ [ἢ 5 ἀἰβοπββίοηΒ 
ὙΠ Βίοίοβ απᾶ Ἐρίοπτοαηβ, απᾶ Το 
ποπ] Ὦο {οτοθᾶᾷ ἴο ἀεοίατο ἢ 1156] ας 
ἴο πο τα]αο οὗ ἴΠθςο Τπάίαη εο][-ἵπι- 
ΙΠΟΙΒΛΙΟἨΒ, πΠεη ο Ῥγεασ]ιθᾶ {Π6 ἆοο- 
{π1ποθ οἱ 5ε]]-βασοτίβορ. 9 πΙαΥ υγε]] 
Ππαρῖπθ ΤΠεχαῖοτθ {λαῦ ἴμο {αΐθ οἵ {Π1β 
Ῥοοχ Βυααηϊδὺ Γαπαύϊο τας Ῥτορβοπί ἴο 
Ἠ15 πη]πά πΏθη Ἠθ Ῥοππος {86 ποχᾶβ 
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σώμά μου... ἀγάπην δὲ 
μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἱπάθαᾶ 10 οι] 
{αΥΏΙ5Ἡ απ αἰπιοβῦ θαπα]1γ σοοά 1]άξ- 

{χαθίοἩ οὗ ἐμ {οχῖ, Πεί]ιθχ πο τοαᾷ ἵνα 

καυθήσοµαι ΟΥ ἵνα καυχήσωμαι. Ὠϊοῃ 
Οαβείαβ (1. ο.) βαρροβίθ ὑπαὺ {π6 ἀθθά 
85 ἆοηπθ ὑπὸ φιλοτίμιας ΟΥ εἰς ἐπίδειξιν. 
Ἠονψ πηπο]Ὦ αἰίοπίίοη ἴ]παβο τε]σίοιβ 

βπ]οϊάθς οὗ {Π6 Ἱπάϊαπς αἰέτασίαεᾶ 1Π {11ο 
ΑΡοβίοἩο ασθ (ἀοπβίιεββ Ῥεσατιβο ἴπο 
αοὖ οὗ {π1|5 Ῥπά ἁ Πιεέ Ρρτ]εδί δα Ῥτοισ]ῇ 
[16 ϱαρ]εοῦ νινίᾶ]γ Ῥε[οτε τη 65 τηϊη 8 
1η {ο Ὑ/ερί), πο ππαΥ 1ΠΘΥ {ΤΟΠ ἴ1θ 
ΒΡοθΘΟἩ πΠΙοα ὁύοβαρηαβ Ῥραΐζςδ ἴῃ {πῃ 
πποι{Ἡ οὗ Έ]θασατ (Β. “ζ΄. νΠ. 8. 7), βλέ- 
ψωμεν εἰς Ἰνδοὺς τοὺς σοφίαν ἀσκεῖν ὑπ- 
ἰσχνουμένους ... οἱ δὲ... πυρὶ τὸ σῶμα 
παραδόντες, ὅπως δὴ καὶ καθαρωτάτην 

ἀποκρίνωσι τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, ὑμ- 
νούμενοι τελευτῶσι... ἄρ᾽ οὖν οὐκ αἰδού- 
μεθα χεῖρον ᾿Ινδῶν φρονοῦντες ; 

1 Τὴ {πο γτοῖρῃ οὗ Οἰαπάϊαπβ απ 611- 
Ῥαβ8γ δυσὶ γα χοπι Ταρτοβαπο (Ὁ 6.101); 
απᾶ Ίποπα {656 απηῬαβΕθοτβ ΡΙΙΠΥ ἆο- 
χ]γεᾷ Ἠ15 ΙΠπΙογΠΙΒΙοη τοαραχᾶϊπσ Ίο 
Ἰβ]απᾶ, Ν. Π. νἱ. 24. Ἠεερεοίίηπρ {]ιαὶτ 
ΤΘΗΡΙΟΏ ΊΟΝΕΥ6Σ Ἡθ ΡΑΥ8 ΟΠΙΥ ἔνο 
Νοτάβ “6011 ἨἩετοπ]αεπι,᾽ Ὦγ ΠΟΙ ΡΥο- 
ῬαῦΙγ Ἡατια 15 ππεαη{ (Ρτ]απ]χκ Ρ. τιό). 
Ἔτοπα {Π15 απά οὐμοὺ βἰαεπιοπίς 16 
ΑΡΡΕΒΥΒ {λαῦ ἴ]ογ πετο Τατ] απᾶ 
ποὺ βηρα]θ65θ, απᾶ ἴπαςδ Ῥε]οπροᾶ {ο 
[86 ποη- Βα δῦ Ῥατί οὗ ο 1β]απᾶ: 
566 Ἐτίατ]κ Ρ. ΟἹ Β4. 

ἆοις απά 
{ο1Υ Εἴ6ρ5. 
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Ῥπάἅλμιςε 
1ΠῃΠπΕΠςΟΘΒ 
566 ῃ Πτρδί 
1η Μαπ]- 
ΟΠ ίβιη. 

ΤΗΕ ἘΠΒΕΝΈΒ. 

ΟΣ βίθρβ οἳ ῬιάάΠίσπι, Ασαϊηπςῦ ὑμ15 16 ταϊο]ῦ {αγ]Ιγ Ῥο ατσαθἆἀ 

ἐλαῦ βαοἩ οοϊποίάεποε οὗ ΠΙΠΙΌΘΤ5 απο ο{δεη ῬατεΙγ αοοϊἀεηία], 

απά ἐμπαὺ ἴῃ μα Ῥγεδεηῦ ΙΠδίαησθ μετα 5 ΠῸ ΤΙΟΥΘ ΤΕΔΡΟΠ {0Γ ο0Ἡ- 

προύϊηρ {λα ἴον 5ἱερς οἵ Ῥιά ἆ Πίστη νησι ἐπ6 ἔσαν οχάστ5 οὐ Ἠρδεπῖδπι 

ἴναπ ἔλεγο που] Ὃο {ου οοηπθοῖησ ἐμ ἔθῃ Ῥτεοερύ5 οἵ ῬΒαάάλα 

τὰ ιο Τεη Οοπιπιαπάπιθηῖς οὗ ΊΠορο. Βυὺ ἱπάθοα ἃ ΏΘΒΤΟΓ 

εχαπιπα{ῖοη 11 βἶιοι ἐ]αῦ ἴ]θ πο πᾶν ποίησ νλαίεγεγ ἴῃ 

6ΟΠΙΠΙΟΠ εχοερί {μα παρε. ΤΠο {οας 5ἴερ ος Ρας οἵ Ῥυάδαμίβτη 

αγθ ποῦ ἴοι! σγαἆες οὗ αη οχίεγπα] οτάετ, ὑτιὺ ἔοι ἀοστεες οὗ δρ]τῖζιια] 

ῬΙΌΡΤΘΒΒ ΟἹ ὅπΠ8 αγ ἴο πίγναπα ΟΥ αὐπΙμΙ]αίομ, ἢ 6. α]θπιαζθ σοα] 

οὗ {πο Βυάαμ θοῦ 5. τε]Ισῖοις αδρΙιγαοηυςδ. ἼΠαγ απο πΠοΙΙσ Ἱπουῃ- 

ποοίθοά πι ιο Ῥιάάμιςῦ πιοπαδῦῖο ᾿βυβίθιη, α5δ αη οτδαπσαζΙοη. 

Α. ταείεγεηςθ ἴο ὑπ Βια δῦ πούϊοθβ οο]εσίθᾷ ἴῃ ἩἨαταγ5 Βαδίενι 

Λ/Ποπιαε]ιίσπι (Ρ. 259 σα.) νι] αὖ οπςϱ «δρε] απγ 5αδρίοῖοη οἵ ἃ 

Α. π]αΠ ΤΠΑΥ αἰίαῖΙη {ο πο Ἠϊσῃεςῦ οἵ ὑμθ86 {ος 5ίασες 

Ἡο ἆοες ποὺ προᾶ ἴο 

16βεπηρ]απηοο, 

οὗ Ῥιάάμιςί Π]απήπαίῖοη Ιπβδίαπίαπθοιδ]γ. 

Ἰανθ ραβδεά ]τοισῃ ο Ίοσος σταἆς», Ὀαῦ π]αΥ εγοπ Ῥε ἃ ΙαγΠιαΠ 

αὖ {πο πιο. Βοπιθ τηϑυϊὺ οὐίαϊπεα ἴῃ ἃ Ῥτενίοας βἰαίο οἵ οχἰδίοηοθ 

ΠΠΔΥ ταῖ5α Ίήπη Φε) θα[ίπι ο ἴλπο εἰεγαίοη οὗ ἃ ταλαῦ, Ὕπεη αἱ 

οαγ{ΠΙγ ἀοδῖτος Δ. 6 ογαδηεά απά πο Γαύατο ὈΙγζἩ βἴαπᾶς Ῥεύνγεει Ἠῖτη 

δα πίγναπα. Τ]εγθ τεπηαῖης ἰμοχοίογθ πο σοἴποίάεπορ ὙΠῖο]ι πνου]ά 

ϱασσοςὲ απγ Πβθοτῖσα] οοηπεχίοη Ῥεΐναεη Ἠβεσυῖσπι απά Βα ἴβτη, 

Τπάεεὰ 16 15 ποῦ 611] 6οπιθ ορπἰατῖθς Ἰαΐον, θη ΝΤαπϊολεϊςπι” βίαν ἐβ 

ἰπίο Ῥεϊπς, ὑπαῦ νο ἢπά {οΥ ὑπ Εγοῦ πιο αΏγ αοςς οἵ ὑπθ Ιπῄασποθ 

οἵ Ῥιά ἁ δι οἩ {Π|6 τεσίοης οὗ πο Ὑεςῦ”. 

6655οΥ5 οὗ Α]εσαπᾶςτ, Ὀγ πο γε]Ισίοπς 
1ΤΘΘᾷΟΠΗ γγα5 5εοπτεᾷ ἔοτ {πθ Βιυ δ 
ἐμτοασ]μοπῦ {ποῖ 4οπιϊπΙοηΒ. Τῇ {Π15 
Ἰηέογργθία[ίοη Ἠαᾶ ἛὌθει οοττθοί, πθ 

1 Ένοη 15 Ιπβῄπθποο οη ΜαπιοἩοαίρτα 
ΊοψΕΥοΥ 15 αἰβραίθα ἴῃ ἃ Ἰοατηθᾶ ατίῖσ]θ 
ἴῃ πο Ποπιε απᾶ ΓΕοτείσπ ΤΠ ουΐοιῦ ΤΠ. 
Ῥ. 143 54. (1563), Ὦν Μτ Ῥ, Τιθ Ῥαρθ 
Ἄεποι! (566 4οαάεπι 1873. Ῥ. 300). 

3 Απ οχίαπὺ ΙΠΒΟΤΙΡΙΙΟΗ, οοπ(θΙηῖησ 
Άη οαϊοῦ οἳ {πο στεας Ῥπάσιαδε Ἰάπα 
Άδο]κα απἆ ἀαίῖπσ αΏοπέ {πο πηϊᾶἆ]ο οὗ 
{86 2τᾳ θη Ε.ο., π88 οχρ]αίποᾶᾷ Ὦγ 
Ῥτίηβερ ἃ5 τεοοτᾶῖπςσ ἃ ἰτεαῦγ οἱ {}15 
ΙΠΟΏ8ΥΕΟΤ πα Ῥϊο]επιψ απᾶ Οἴου βπο- 

πηαςί Πᾶν βιρροβθᾶ ἐμαί, 5ο Ίαν 38 
χεσατᾶς Ἐσυρί απᾶ ὙΓαβίετη Αρία, ἴμο 
γα τοπιαϊποᾶ ἃ ἀεαᾶ ἸΙεμῖετ. Βαὺ 
Ἰδαίου οτῖθῖσςδ Ἠαγε τε]εοίοᾷ {15 ΙΠ{ΘΥΡΤΘ- 
ἰαίϊοη οὗ 105 Ῥατροτί: 560 Τποπιββ8 
οαϊδίοη οὗ Ἐτίηξερ’5 Εδδαιδ οπ Τιάϊαπ 
«ἀγπεϊᾳιυυεϊοβ 11. Ῥ. 18 54. 



ΠΕ 

ἘΡΡΕΝΙΡΜ ΑΝΕΡ ΟΠΒΙΡΤΑΝΙΤΥ., 

Τ ας νεσσπιο ἃ ϱΟΙΙΊΠΟΠ Ῥγασξίσθ νη]δ]ι α οοτίαϊη 6855 οὗ Ὑτῖζοις ὕο ΤΠ ΠΘΟΥΥ 

6811 Εβςθηῖςπη {ο {]ιοῖγ δ᾽ ἃ 1Π αοοοιπθίησ {οΥ αΠΥ ἀἰδεῆποίῖνο {αίατος ας ΝΣ 

οἱ Ομ υϊϑυϊατιγ, μοι. ὑπο ατο ππαβίο {ο οχρ]αίη ἴῃ αΠγ οἴ]μον ΟμτΙβα- 
Ξ ᾿ 3 ΔΉ 88 8.1 

ναγ. ΝΠοεγεναγ βοτηθ εχίεγηα] Ῥούγετ 15 περα {ο βοῖνθ α Ρογρ]εχ1ῦγ, οαὐρτονίῃ 

Ἠεγα 15 ἴ]λο εις εω πιαο]ίπα νγλο5δο αἷά {ποὺ πιοδῦ τεας1Ιγ Ἰπνοκο. ο ον 

Οοπβίαπῦ τερεἰΙ6ῖοη 15 516 ο Ῥτοάιςθ 105 ε[αοῦ, απά Ῥτοβαῦ]γ ποῦ ἃ 

ἔδνγ Ώ6ΓΒΟΠ5, Ψῆὴο ψϑηῦ εἶπεν ἴ]ο Ἰείκατο οὐ ἴπο ορροτίαπΙῦγ ἴο 

Πινεβί]σαίο ο ραρ]οοῦ {ος {Πεπιδείνερ, πᾶν ἃ Ιατ]ῖησ βιβρίοῖοη. 

ὑμαῦ Ὁπ6 Εουιπάεν οὗ ΟµτὶςΠαπΙῦγ τᾶν Ἰανο Ῥσοευ απ Ἠδδοπθ, ο) αὖ 

811 εγεπῦ» ὑπμαὺ ΟΠ τ βυϊ δ νγας Ίαγσε]γ Ἱπάεριεὰ ο Ἠβεοπίδπα {ΟΥ 155 

ἀοοίτῖπα] απά οαἰ]λίοα] θεασμίπσ). Ἰπάθεα, ει νε εοπῃάθπί απἆ 

βηεερίισ αβδετίῖοη5 816 πιαάς, 10 15 παίαταὶ ο Ῥγεδαπιο {]ιαῦ ἴλΠεγ 

τοςδῦ οἩ ἃ 5αυρίαπ{]α] Ῥαβῖς οἱ {αοῦ. Τις {ου Ιπδίαποο τ ἅτ ὕο]ά ὮΥ 

οπε Ψ ον ὑπαὺ Ομτ]ςΠαπΙέγ 15 «Ἑκερηΐσπι αἱ]ογεά γη {οτεῖσΏ 6]6- 

πηοηῦς 5: Ὑγμ]]ο αποί]οτ, Ίο ΠΟΎΘΥΟΥ αΡρτοασ]ες {Ππ6 βαρ]οοῦ ἵπ ἃ 

ἀμβετοπό ερὶτῖ6, Βαγ5; “Τὸ ΜΠ Ἠανά]γ Ὦο ἀοαρίεά αυ οις ϑδνίοιιν 

ΒΙτη561} Ῥε]οπσοά {ο {ἐ]ῖς ο] Ῥγοῦμει]οσά, Τ]5 1 εδρεσῖα]Ιγ 06 

αρρατεηῖ, θη. Ὑο ΤΘΙΠΘΙΑΌοΥ ὑπαὺ ἐᾖε το]οῖο υΓεισίδ]ι οοπωπιιιτί αὖ 

ιο αἀνοπῦ οὗ ΟἨγ]ςέ Ίνας ἀῑνιάεα πο του Ῥαχζίες, ὑπ ἘΠαχΙβ6ς5, 

Πιο Βαάάπσςας, απά ἴ]ιο Ἐδκοπας, απἆ ἰλαῦ οὐδ᾽} «Γειρ ]ιαᾶ ἐο Ὀεῖοπῃ {ο 

ΟἿ ο έλεσο θεοί. “6505 “0 ἴῃ 411 ὑβίησβ οοπ/{οττηεᾶ ὑο ο 1 οπ15δ] 

Ίαν, απά ὙγΠο Ίνα Πο]γ, Ἱπαγπι]ε5, απἀαβ]εᾷ, απά βοραγαῦθ ἔγοτῃ 

ΒΙΠΏΘΥΒ, πγοπ]ά ἐιογείογο παίατα]]γ αβεοοίαίο Ἠ ταδε νη(]ι ὑπαῦ ογάον 

1 Ῥο Ωπίποσγϐ αἰἰαπιρῦ {ο Ῥχογο οοἰγϑᾶ ἴῃ ἃ πΠο]]γ αἰ θυθηὺ βρ σὺ ἴτοπι 
ια! ο Έιββοπες πθτο αοἰπα]]γ ΟἨτῖδ- ὑπ ἐμθουΐθβ οἳ {Π8 π]ίογθ πηθηθίοπεᾶ 
ἀλη (ΤΓοτ] νΙ. Ὁ. 270 ΡΒ4., ΙΧ. Ῥ. 253 ἴπ ἴμθ {εχί; Ὀτί 19 185 ΟΥ̓́Θ ΙΠΟΙΘ πἩ- 
Β4.), ὕπο πβορᾶ {Π6 πιασμίποιγ οὗ απ΄ {θηαβ]θ απ ἆοθβ ποὺ ἆθδεττο 5εγίοαβΒ 

οβοΐετῖο βοοϊείγ {ο ἱπου]οαΐθ {ποῦ ἆοο- τοπία ο. 
πες “ΤΟΥ Τετ οὐ {π6 6επς; 15 οοἩ- 3 ατᾶῖσ 111. Ῥ. 217. 



396 
{ορίοᾷ Ὦτ 
1868. 

Οττ Τιοτᾶ 
ποεᾷ ποῦ 
Ίαγο Ὦε- 
]οησεάᾶ {ο 
ΒΊΏΥ βεςῦ. 

Τ1ο δῖρτι- 
1ηθηῦ ΙΤΟΤΗ 

16 β1]οπος 
οὗ [9 Νου 
Τορία- 
τηθρηῦ 8Π- 

βνοτθᾷ. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΗΝΕΡ. 

οὔ οιιάαῖδπι ν]]ο] ἵναδ πιοδῦ οοπσοπ]α] ο ΗΒ παίατα’. 1 Ραγροβθ 

{ρρίϊησ [Π658 5ὔτοησ αβ5ογΙοΏ5 ὮΥ απ αρρεα] ἔο {αοἳς. 

ἘῸΣ {π6 βἰαίοπιεπίς Ιπγο]γεᾷ 1π ἴ]οδο που οἵ ἐπ6 Ἰα5ῦ εχἰταοῦ 

ΠΟ 1 Ἠανο απάατ]πες, πο Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ 15 σῖνεη ὈΥ ἐπ νυτ]ζες Ἠήπι- 

56]; ΠΟΥ πᾶνε 1 Ῥεεπ 8016 ἰο ΕΑπά οομῆστηδίίοπ οὔ ἔλεπι ἵπ αΠΥ 

απαγίος. Οἱ ἴλο σοπύγαυυ ἴμο {γεαπεπί α]]ιδίοης τυ Β]0ἢ πο ἢπα ἴο 

Όλο νι]σαν Ἰεγά, ἴ]ο ἰδιῶται, λα εαπι ]ιααγείδ, Ὢνηο ατα ἀϊδάπσαϊκμαα 

{νοτη ἐμ6 ἀῑποῖρ]ες οὗ {1 5ολοο]ς”, 5ισσοςύ {]ιαῦ ἃ Ίαγσο Ῥτορογβοηυ οὗ 

Ώιο Ρθορ]ό Ίνα5 απαξίασμεὰ {ο αΏγ 5οοξ,. 1 16 Παὰ Ῥεεν οὐ 156, νε 

τηϊσ]ι6 Τθα5οπαΡΙΥ ΡΓΕΒΙΠΙΘ ὑπαῦ ος Τιοτᾷ, 45 οπο ὙΠῸ “1π αἲ] ὑπῖη 55 

εοη{ογπηθᾶ ο {πὸ ο ενΙςὴ Ίαν, νγου]ά Ἠανο Ρτείεττεά αἰίασλίης Ἠίπι- ΄ 

5617 {ο ἐπ Ἐ]αγίσ6ος ὙΠῸ ὁδαῦ ἴῃ ἌΤο5ες5) 5εαῦ᾽ απἆ π]ιοςδο Ῥγοοερίς 

Τε τεοοπητηεπάεἆ Ἠ15 ἀῑδεῖρ]ος {ο οῦςεγ -, ταίΠεχ λατ {ο ὑπ6 Έβδεπος 

ὙΠῸ 1η ὁπ6 Ἱπιρογίαπό τεςροοῦ αἲ ]οαςί---ἴλε τεραςΙαίοη οὗ ἴμα ἑεπιρ]ο 

ρασγ]ῇσες---αοξεᾶ ἴῃ Πασταπό νΙο]αθίοη οἵ ἐπ ἈΓοδαῖο ογάΙπαηςος. 

ΤῊΪ5. Ρτο]πηῖπανγ Ῥαντῖες Ῥοΐπς τεπιονες, Ὑθ 8186 ἔγθθ {ο 1ηγεςί]- 

σαΐο ἴ]ο δυϊάθποθ ον ἐλαῖτ Ῥγεδιπιεά «οππεχῖοη. «Απά ενα νο αἲς 

1η6ῦ Π1δῦ απ ἃ πεσαίῖνο αγραπιεηῦ, νο οὐνίοιδ]γ Ἰαςδ στου 

σοῖσι ῦ ση] ΤΠΔΗΥ͂ Ῥουδοη5. ΗΣ, 16 15 αξΚεά, ἆοες 1 ε515, γιο 50 

απςραχήπο]γ ἆεποπποςς ἔ]ο νίσος απᾶ ἔμο {α]βε]οοάς οί Ἐλαγίδεες απἀ 

Φαάπσθας, Π ΟΥ̓ ΘΙ οΏςθ ΠΙθη{ΙοἩ {ο Έβδεπος ὮΥ νΥαΥ Οὗ οοπζαπιπαβίομ, 

ος ἀπάρεᾶ πιθηίίοη ἴλαπι ὮΥ πατηο αὖ 811} ἍἩΊΥ, εχεερύ ἴλαῦ Ἡο 

Ἠίπισε]ῇ Ῥο]οπσοά {ο {ῖς βθοῦ απά Ἰοοϊκθᾷ {ανουταβίγ οἩἨ {Ποῖ 

ἑοπο]ήηστ ΤΗΙς αποκίίον 15 Ῥοδῦ απβιγετοά Ὦγ αποΐμετγ. ΗΟ οπῃ 

Ίνο οκρ]αίηπ ὑπ {αοῖ, ὑπαῦ ἑλτοασμοαῦ ἔλο εΠποΠηοΦ πηαςς ΟΥ̓ {α]- 

πηιζ]σα] απιά οατ]γ ταὈυ]πίσα] Πζογαίατο 5 5αοεῦ 15 ποῦ οπςθ Τ1ΘΗ- 

ὥοπεά ὮΥ πᾶπιθ, πα ἐ]αῦ εγεπ ἴ]λο παρρο5εᾷ αἰ]αδίοΏ5 ο ἔπεπα, νο] 

Πᾶν Όδεπ ἀῑδεονογεά {ου ἴ]ια Πτςῦ πιο 1Π ιο Ῥγεδεπῦ οεπὂατγ, ὕατη 

οαὖ οἨ Ἰπνορζϊσαίῖοι ἔο 06 Ἱγρούμείίσα] απά 1]ᾳδουςτ ΤΠ ἀει]ύ 

{8 πηιο]ι σγοσίου ἴῃ {Π|15 Ἰαΐζοι Ππδίαπος; Ὀαῦ ἐμο αΏδγγου 15 Όλο 5απιο 

ἴῃ Ῥοέ]ι οπδθς. Τ]ιθ 56 ποθ 15. οχρ]αϊηοὰ Ὦγ ἴο οοπηραταίινο Ἰηδῖς- 

πὶβοαποθ οἵ {πὸ βϑοῦ, ἐ]αῖτ ϱπια]] πππηρογς ἀπά {ποῖ τεγοἆ Παλδιΐ5. 

Τ]λοῖν βο(]επιοπίς οτο {αχ γοππογεά {ποπι {Π6 σγεαῦ ορι/γες οὗ ΡοΗ{ῖοα] 

απᾶ τε]σῖοις 6. Τ]εῖν γεο]αςο Πα 8, α5 α ταῖς, Ῥτεγεηῖοά ἔλμεπι 

{οτι Ιπζογ[ογῖπσ ἴῃ ἐ]λο ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ὀπκίηεςς οὗ ο που]. ΈἘ]Ι]ο απά 

7οβορΏας Ἠανθ σἶνεη Ῥγοπιήηοπορ Το ὕπθιη, Ῥθοααδο {]αῖγ αποείϊο 

1 Ἱπβραχᾳ ΕΑΕΕΠΕΝΒ Ὁ. 24. 8. Μαῖϊΐ. σσ. ο, 1. 
3 566 8Ροτθ, Ρ. 364. 
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Ῥγδούϊοοβ Ἰπνοδίοάς οτι ση] ο οἰαταούον οἵ ρἱΙ]οβορίιοι5 απᾶ 

Ἰπηθεγεδίεά ὑπθ Οὐκ απά Ἡοπιαπβ ἵπ {είν ΒΙβύουυ ; Ὀαὺ ἴῃ ἴ]ο 

ΤῈ {116 

ϑαάάποθοβ, πὸ ΘΙ ἃ ὕλο Ἠϊσμοδύ οὐοθβ ἴῃ {Π6 ἨϊεγατοἨγ, 16. οπΙΥ 

τηοηὐοηθα ἀτοοῦ]γ οη {μγθο οοσαδίοΠ5 ἴῃ ὑπ6 (οβρεῖς”, 1ὖ σὰ "6 πο 

παδίοπα]. Η{ο οἵ ὑπ ᾖ6υΥ5 ἴμεγ Ῥοτο ἃ ὙΘΡῪ Ιηβισπίβοαπῦ ρανὺ", 

ΒΌΓΡΥΙΒΘ ὑπαῦ ἐ]ο Εββθη 88 αγ ποῦ παιηεά αὖ αἱ]. 

ΑΒ. πο βὐγεςβ ὑπογείογο ση 09 Ἰαϊά οἩ {116 αγσαπηοπῦ {ο1η 5]σποο, ΤΠο Ῥοβῖ- 

αΠΥ Ιγροί]εδίς οἵ οοηπποχίοη Ῥούνθεεπ Ἰβθεηίδπι απά ΟΙγΙβαπΙίγ ο σης 

τητιϑῦ τη Κ σοος 105 οἰαϊπιβ ΟΥ̓ επζαρ]ςμῖησ οπο οΥ Ῥοῦ]μ οὗ ἔμαβο ὄννο πι το 

Ῥοϊηΐβ: ᾖγδί, ὑπαῦὺ έεγο 15 ἀϊνεσῦ Π]βύοτισα] ενίάεπορ οὗ οἱοβθ ΙΠίθυ- ὑποῖο]ᾶ, 

οοι15θ Ὀοῦνεεη πο ἴνο; ἃπα δεσοπάζη, αυ Όλο τεδεπιβ]αποςς οὗ 

ἀοοῦνίπο απά Ρταοίῖοο αἲθ 5ο βπκίησ ας ἴο οὔ]σο, ου αὖ ]θαδί {ο 

Τῇ ῬοῦἩ ἴ]αδα πας οὗ 

ατδιαπηεπῦ [81], ὑΠ6 σα5α τητιϑῦ 06 οοηβΙάεγεὰ 6ο πᾶν Ὀγο]κεπ ον. 

1. Όπ ἴἶιο {οτε Ῥοϊπῦ 1ὖ πας Ῥο Ῥγεπαϊςεα ὑπαῦ {Π86 ΟΒΡ6] τ. ΑΌΒοΠοΘ 
- : : ξ οὗ ἀῑτεοῦ 

πδνταύϊν ἀ065 ποῦ βασσοςῦ απγ ΠΙηὖ οἵ ἃ Θομ πο χῖοη, 1πάθεά 105 σεηετα] ἢ βέουῖοαὶ 

Έτοπα ἤγϑὺ ἴο ]αδῦ ος 

6515 απἆ Ἠίς ἀἰξοῖρ]ο τον αροαῦ ἔτεε]γ, ἰακίησ ρατὸ [πὶ ἴ]θ ποχίοη. 

ννατγαηξ, ἴἶο Ῥο]ιαί ἴῃ 5ΙΟἩ ἃ ϱΟΠΠΘΣΙΟΗ. 

ἔεπου 15 ἀἰγεοῦ]γ αἆνειδο ἴο 51οἩ ἃ 5αρροβῖοη, 

ΟΟΠΊΊΠΟΠ ΤἨΙΙΒΙΠΕΣΑ, 6ΥεἩ ἵπ ἴμο ΟΟΙΗΠΙΟΠ ΥΘΟΓΘΑΡΙΟΠΒ, οἱ ο) ουδ 6, 

Τ]ιο τεσ]αξε αδοεῦῖο Ὀτοί]ετῃοος, τ ΠΟ τὰ σα Πυθα αὈοιιῦ {116 β]ιογθ5 

οἱ {πΠ6 Ώεαἆ Ὀεα, ἆοεςδ ποῦ οΏςθ αρρεατ αΏονε πο Εναπσα]ςῦς” ΠΟΥΊΖΟΗ. 

ΟΥ̓ ἴμῖς οἶοξο βοοϊεῦγ, α5 519 ἢ, ἴπετο 15 ποὺ ὑπ6 {αἰπίοςύ ΙπάΙοαίΙοῃ. 

Ῥαῦ Όνπο ΙπάΙνιάπα]5 Ώαγο Ῥεοῃ βἰπσ]εά οὖ, αξ Ἰο]άϊίπς απ Ιππρογζαπί Τνο Ιπᾶ[- 
νίιᾶσα] 

) 08865 Β]- 

μη, 18 15 οοπίοπᾶσᾶ, {οτπι ἀγθοῦ ἃ πα Ῥογβοπα] ΠΠ] οὗ οοπηπηηῖ- 12664. 

ΤΈ]ερο αγθ ομπ ὑπ6 Ῥαρθδυ απἆ «απια ἴμο 

Τ]ιαο οπθ 15 ἴμο {ογοταηπαν οὗ ὕπ6 (οβροα], ὑπ6 ἢγβὺ 

Ρίαςς εἴθ]μεν ἴῃ {πο Ἐναπσε]σα] πατταῖνο οΥ ἴῃ ἴμο Αρορβίο[ο Ογο]ι 

οαὔΊοη ση ὑπΠ15 βεοῦ. 

Τιοτάς Ῥτοίμεν. 

1 Τμϊς 1αοῦ 15. {π]σ τοοορπϊςεᾶ Ὦγ 
βοτοτα] τουθη{ ΨΤΙΙΘΤΑ, πο {11 ποῦ ὍΘ 

βπβρεοίεᾶᾷ οὗ απ ππάπο Ῥίαβ {οπατᾶβ 
{αάϊμοπα] τίενς οὗ ΟΠτίβαπ ἨΙβίοτγ. 
ΤΠῸ5 Τηρβῖαβ ντί{θς (Ρ. 199), “1η {π6 
σοπογα] ἀετε]ορπιοπό οὐ 796 5} 19 
Έιββοπῖδπα οοσπρίθβ ἃ Τατ ΤΙΟΥΘ αιιβ- 
οταιπαίθ Ῥ]4ςθ {π8ὴ 16 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
αποτῖρεᾶ {ο 19,  Απά Καϊπι ΘΧΡΙΘΡΡΒΟΡ 
ἨΗπΙβο] ἴο {Π6 βαπ1ο εἤροί (1. Ῥ. 395). 
ΤΟΥ ΠΟΥ 8180, αἲζετ αβίῃρ αἰηῖ]αγ 
Ίπησπαρο, 8145 {818 πήβο οα{1οἩ, “ΤΠ 
3ΠΥ 0856, ἴῃ Πο Ῥτερεπί βἰπίο οἵ ΟἿΣ 
ἈοαπαΙπίαπσθ τ] {ο Ἐϊββεπθς, ΠΟ Ὲ 

16 5ο Ιπιρογῖοοῦ απᾶ 5 πο «Ἡαπορ οὗ 
Ῥεΐπρ οχσεπάαᾶ, {πὸ ρτεαίεδύ Ῥγαάσησθ 
15 γοαιι]τθᾷ οὗ βοΐθπσς, 1 59 Ῥτοαίθγ5 ἴο 
Ῥοίταο ταίμον ἴπαπ αἀγεπίπτοτς, 1 5ο 
Ία5 αὖ Ἠεατῦ ταίηοχ {ο επ]σΠίεη {]παη {ο 
βΙΥρτίβθ” (Ρ. 461). τει Οὐδ ἢ 916 
Ῥαβξασθ ο πχ]ζθ 5οΏετ]γ ΟἹ {Π15 5ΒπὉ- 
1εοί: “Τὴ Έξβεηπες Ἠαᾶ {Πτοασποπί 
ηο Ιπῄπεηοθ οἩ Ῥο] σα] πιογοππθηίς, 
ΣΤΟΠ ΥΠΙΟἨ ἴἨΠεγ Ἠε]ά α]οοῖ α5 [ωχ 85 
ῬΟΒΒΙΌΙ6᾽ (τῃπ. Ὁ. 86). 

3 Τμθβο 816 (1) Ματς, 111. χ; (2) 
Μαΐ. χνΐ. 1 5α. ; (3) Μας, χχὶϊ. 22 54.» 
Ματ] ΧΙ]. 18, Ίο χχ. 27. 
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(Ὁ πο] 
{ο Ῥα)- 
με 

ποῦ 80 Ἐδ- 
Ε6ΠΘ. 

Ἐτίοτπα] 
ΥΘΒΘΠΙ- 
Ῥ]αποθς {ο 
1ομτ ἴῃ 
ΒΔ 15, 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ. 

Ἠεγα]ά οὗ ἴἶιε Κἰησάοπα; ἴμο οὐ Ποὺ 15 ἔ]θ τηοδύ Ρτοπαϊπεπύ Πσιτο ἴῃ ἴθ 

εατ]γ Βαγοι οἳ ο εγαδα]επι. 

() 1 οἨπ π6 Ῥαρίςί Ίναδ ΔῊ αδοοῖῖο, 

[15 εἰοίμίπς πας τοασῃ; 5 {οοᾷ πναδ 5Ρατε; Ἡθ Ῥαρᾶσεά 8 

Ῥεΐνεεη ἴ]α 

Ῥταπιίσβες απἆ {με οοπο]αδίοΏ Ἡοσεγετ έλεγε 15 α Ῥτους σα], νο] οαἩ- 

Ἠ15 αροάς πας ἴμο ἀρεενί ; 

Ρεπ1εηῖς. ΤΠοτείοτε, 16 15 αγσισ, Ίο στὰ απ Ἐκσεπο. 

ποῦ ΥΕΥΥ οα51]γ Ῥο Ῥτιάσεά οτσεγ. Τηο 5οΗὔατγ Ιπάερεπάεπύ 16, νγμῖσὮ 

1 ομτπ 164, ργεδεηῦς ἃ ἴγρο πγ]ο]]σ ἀἰετεπυ {ποπ ἴμο οεποβδῖδίο εδίἰα- 

Ῥμκμπιθηίς οὗ ἴ]μθ Ἐδβεοπθςδ, ὉἩο Ἰαᾶ οΟΠΗΠΙΟΠ ΡΙΌΡΘΥΥ, ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 

18815, ΟΟΠΙΠΙΟΏ Ίοιχ5 ο Ίαῦοατ απά οὗ Ῥίαγετ. Τῦ πιαγ 6γεη ὃς 

ᾳπεβΏοποά θῦμα 15 {οοἆ οὗ Ἰοεα5ίβ πνου]ά Ἠανο Ῥεου ρϑυτηϊτ θα 

Ὦγ ιο Έκσεποες, 1 {Π|6Ὺ τεα]]γ αὖθ ποἰμῖτης πν]]ο]ι Ἰναά 1ο (ἔμψυχον '). 

Απά ασαϊπ; 815 Ῥαρβσπι 85 πανταζεά Ὦγ ὑπὸ Ἐναισε]ϊςί, απ ἐποὶν 

Παδίταῦίοη5 α5 ἀθβοῦ θα Ὦγ 1 οδερβἉ5, Ἠανο ποϊλμ]ης ἴῃ «ΟΙΗΠΠΟΠ εχεερύ 

{86 πςδο οὗ παΐετ {ον ἃ τε]σῖοι5δ Ῥαχροδθ, πει ἰμεγείοτο νε 818 

ἰο]ά οοπβἀρπ{Ιγ ἐμαῦ ΄ῖδ ππαπηπες οἵ Ἠ[ο πας αἱἰοσείπες αἴνετ ἐπ 

Έβεοπο Ῥαΐἴίογη”, απἀ ὑπαῦ “μ6 πη]λοις ἀουθὺ Ῥαρίσεᾶ 15 οοπνετί5 

1Π{ο ὑπ Έδβεεπο οτἆθχ, πο που πλαῦ να]πο {ο αξίαοἩ {ο ὑμπ15 Ῥο]ά 

αβδοτθῖοη. ΙΓ ροβιᾶνα αἰαίοππεηίδ απο αἱ]οπαβίθ, 16 σου] Ὦο ππογθ 

ἔγαθ {ο {αοῦ {ο 580 ὑμαὺ Ἡο οοι]ά ποῦ Ροδβῖβ]γ πᾶν Ῥεεν απ Ἐνδεεπο, 

Τ]ιο γα]ο οἱ ]]ς5 1116 σγας ἑποίαίίοπι; ια Ῥηϊποῖρ]ε οἱ ἐΠπεῖγβ, οοπιποιοἰέ/". 

Τη {Π15 τηοᾷθ οὗ 118 ἆοἨτπ πγαδ ποῦ βηπσι]αγ. 

ἐπαὺ ποῦ ἃ {οι ἀονοιί εν αὖ ὑΠπ15 πιο τοιτοά Ώοπι {π6 νου απᾶ 

10 σου] ἄρΡθδγ 

Ῥατῖοά ἔ]επιςο]νες ἴῃ ἴμο ν]άειπεδδ, ὑμαῦ ἴΠεγ πα]σιύ ἀενοῦο {πΠοπι- 

βε]νος τιηπιο]θβίεά {ο αβοεθῖο ἀῑκοιρ]ηπο απᾶ τεµσῖοαδ πηεζΙ{αδΙοῃ. 

Οπο βιο] Ιπβίαποςρ αὖ α]] εγεπίβ πε Ἠανο ἵπ ῬΒαπις {πο πηαδίεγ οὗ 

1οβδ6ρμἉς, ση ποσὰ ἴπο ο ους] Ἠϊδίοτίαη, Ὑνπεη α γοι{ῃ, ςροπῦ 

ἴμτεο ΥοαΣ5 1π ἴλμο ἀεδοτ. Τμϊ5 απολονγῖ{ζθ γγας ο]οίπεά ἵπ ϱασγπιθηί5 

πηπάθ οὗ Ῥατ]ς οὐ οἵ Ίεαγες; Ἠ]5 {οοᾷ νγαςδ ἴμο παίιτα] Ῥγοάιςο οἱ πο 

ραν ; ο Ῥαϊμοά ἆαγ απά πὶσαῦ ἴῃ οοἰά Ἱγαίου {ου Ῥπσροςδες οὗ 

Ρατίβοαθίοη. ΤῸ {Π|6 οαγε]ο5ς οὔροιγοι ἀοαρί]ερς «οἨηπ απά ΈΒαπις 

νου] αρρεατ {ο Ὦθ ππεη ΟΕ {Πο Β4ΠΠΘ 5ίαππρ. Τη ἐ]αῖτ οαὐνγατα τποάο 

οἵ 19 ἴΊιετο γγος Ρειπαρς ποῦ ΥοτΥ πιο ἀἱογοποο”,. ΤῊΘ οοηδοῖοιδ- 

1 566 ΔΌΟΥΘ Ρ. 84. Ῥαπις 88 τορτεδεπηρ απ οχἰταταραπ 
5 ατᾶίᾳ ΠΠ. Ρ. 10ο. 
8 τὸ κοινωνητικόν, οβερῃ. Ἠ. ο. 1, 

8.3. 866 85ο Ρο Εγαρπι. 631 ὑπὲρ 
τοῦ κοινωφελοῦς, απᾶ ἴπο οοπίεχῦ. 

4 Ἐπα]ά (στ, Ῥ. 640) τερατᾷς {115 

ἀεγε]ορπιεπί οὗ {πο βΒολμοοὶ οὗ 6ομπ, 
δια {ημας ϱαρρ]γίηρ ἃ Ππ]κ Ῥοΐπθεπ ἐπ 6 
1681 {οασμῖπςσ οἱ ἴπο Ῥαρδᾶςδί απᾶ ἴ]ο 
ἀοοίτίπο οὐ {πο Ἠεπιετοραρίδίβ Ῥτο- 
1οββίηρ {ο Ὀ6 ἀεγ]νεα ἴχοπι Ἠϊπη, 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΣ. 399 

ηθ5ς Οὗ ἃ ἀῑν]ηο ΠΠΙςΒΙΟΠ, ἐπ6 οἱ οὗ ἃ Ῥτορ]ιοίῖο Ἰηδίσ]ξ, ἴῃ 1 ο η Ίνα 

Ῥιῦ Ίιογο π]ο παβ 
ποῦ 8Ώ 

Έββεπο, 

086 τοα] απά αἰ]-Ιπιρογθαπύ ἀἰδποῦίοι Ῥεύννθεη {π6 τννο. 

84,150 ἴ]ιθ 5816 πη]δία]ο 15 πηαάθ ; απά σγ ποῖ ΠΠΕΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Επά Ῥαπας 

ἀεεοτῖρεά α5 απ Έδεεηθ, 

ὙγΠ016 ἔεπος οἱ ᾖοδερμας παγγα νο 15 ορροβεά {ο {λῖς 5αρροβίξίοη ). 

Τὸ 15 ποῦ ἴοο ΠΙΟ] {ο 580 Ἠούψεγος, ἰ]αῦ {Π6 

Ἠο 5805 ὑμαῦ πν]εη. βΙχίθεπ 7615 οἷά Ίο ἀεσίνοά ἕο αεηπῖτο ἃ. Κπον- 

Ἰεάᾷσο οἵ ιο ὑῃγβθθ βθοὺβ οἱ {Ππ6 68 Ῥείοτο πιαΚκίησ Ἠΐς «Ἰοῖσο ΟΕ ΟΠ6” 

ὑπαῦ αοεοτᾷῖησ]Ιγ ο νγεπύ ἐλτοισ] (διῆλθον) 411 ἔἶιο ἔἶιγεο αὖ ἔἶιο οοδὺ 

οἱ πιο] Του ἀἰδοίρμπε απιά 001] ; ὑπαῦ Ῥο σας ποὺ βαύβῆθα τ τ {ΠῸ 

εχρετῖεησθ (τς σαϊπεᾶ, απά Πραυησ οὗ {Ππ15 Ῥαπις Ἰο αδίασιεὰ 

Πἱτηςο]{ {ο Ἰήπα ας 1] Ζοα]οις ἀἰδοῖρ]ο (ζηλωτὴς ἐγενόμην αὐτοῦ); ὑπαὶ 

Πανίης γοπηαϊποά ἔγοο γθαχς Ὑ10) Ἠϊπι Ίο τεατηθά {ο «6γἩδα]θτη ; 

απά ὑπαὺ ἴπεῃ, Ῥεῖπσ πΙπείθεη ΥθαΥ5 Οἱ, Ἡθ σαγνο ἴῃ 15 α]οεῖοη {ο 

{Π6 5εοῦ οὔ ἴμο Ἐματίσος. Τ]ς ἴἶιετο 15. ΠΟ ΙΙΟΓΘ ΥΘΔΡΟΠ {ΟΥ Ο00Π- 

πηεοίῖτπς {Πῖ5 Ῥαπας γι ιο Τῆβδεπθς (Παπ γη] Πο Ῥμαιίςοθ. ΤῊΘ 

οπ]γ παίατα] Ιπζεγργείαξίοη οἱ ο παχταίΊνο 15 ὑπαῦ Ίο ἀῑᾷ ποὺ Ῥε]ους 

ἴο ΑΠΥ οἵ ἴιο ἔπγεο βϑούβ, Ῥαῦ τεργεδεπ{οᾶ α ἀϊῑδποί ὄγρο οἱ τε]σῖοις 

Ἠ{α, οὗ ν]ῖοὰ «9 οδερῃαβ τὰ απχίοας {ο σαϊπ αχρεγίεηςθ, Απά Ἠΐ5 

Ἠοτπηῖῦ 118 β6οπ15 {ο ἀεππαπά {}}15 βο]αίῖοἨ, νγ]]ο] λα 5εφἹοηςθ οὗ {116 

παγγαίῖνο 5ασσοςίς. 

ΟΕ οοἱπ ἨΠηςδεΙΕ Πετείοτθ πὸ ἰταῖδδ ατθ ἹΠαπάςά ἆοπτ ν]]ο] ἄεπογα] 

βασσοςῦ ὑπαῦ Ἠο νὰ 5 ἃ ΤΠΕΠΙΡΟΥ οὗ ὑπ6 Έβδδεπε οοπιπηαΠΙ{γ. ΗΘ ναδαη ολο 

αβοεῦῖο, απᾶ ιο Ἐϊδδοπος ηγετο αβοαίῖοδ; Ῥιαῦ 0Π]5 15 Ρ]αϊπ]γ αη 1π846- 

απα{ε Ῥαβῖ5 {ου αΏγ 50} Ἰηίετεποθ. Ίου Ιπᾷθεά 15 {π6 τε]αίῖοη οἱ Πῖ8 

αβοεθϊοῖδηι ἴο ἴ]αῖνς ἃ απθβίοη οὗ το πιοπιεπῦ [ῸΣ ὑΠ6 ππαἰίογ 1Ώ 

Πα Πα ; βῖποθ {1:15 γγα5 ἴμο ΥετΥ Ρροϊπύ ἴῃ νηῖοα ΟἨγὶς(ς τηοἆς οὗ Π{ο 

88 5ο επδοπθΙα]]γ ἀἰβετεπύ {τοπ ο: οἨπ α5 ο Ῥτογοκε ογΙδεἴδηι 

Δα ἴο Ροϊηῦ ἃ οοπίταδε”. Ῥπί ο Ἰαΐεν ΠΙβύου οἱ [15 τεα] οἵ βὰρ- 

Ροδεά ἀἱδαῖριες Ία5, ΟΥ ΠΙΑΥ 5661} {ο Ἠατε, 5οΠΙ6 Ῥεατίησ οἩ ἐλῖς 

1 ΤῊΘ Ῥ8βε8ρο 15 50 Ἱπιροτίαπί ἐΠαί διατρίβειν, ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώ- 
1 το 1Ὁ ἴῃ 111]: ἆοβερΗ. γέ. 2 περὶ 
ἑκκαίδεκα δὲ ἔτη γενόμενος ἐβουλήθην τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν αἱρέσεων ἐμπειρίαν λαβεῖν. 
τρεῖς δ᾽ εἰσὶν αὗται: Φαρισαίων μὲν ἡ 

πρώτη, καὶ Σαδδουκαίων ἡ δευτέρα, τρίτη 
δὲ ἡ ̓ σσηνῶν, καθὼς πολλάκις εἴπαμεν. 
οὕτως γὰρ φόμην αἱρήσεσθαι τὴν ἀρίστην, 
εἰ πάσας καταμάθοιμι. σκληραγωγήσας 
γοῦν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶς τὰς τρεῖς 
διῆλθον. καὶ μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπει- 
ρίαν ἱκανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι, πυθό- 

μενός τινα Βανοῦν ὄνομα κατὰ τὴν ἐρημίαν 

μενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην 

προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέ- 
ραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενον 

πρὸς ἁγνείαν, ζηλωτὴς ἐγενόμην αὐτοῦ. 

καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτῷ ἐνιαυτοὺς τρεῖς 
καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τελειώσας εἰς τὴν πόλιν 
ὑπέστρεφον. ἐννεακαίδεκα δ᾽ ἔτη ἔχων 
ἠρξάμην τε πολιτεύεσθαι τῇ Φαρισαίων 
αἱρέσει κατακολουθών κ.τ.λ. 

3 Μαϊ. ΙΧ. 14 8ᾳ., χἰ. 17 Β4., Ματ]ς 
Ἡ, 18 βᾳ., 11] ν. 33, Υἱῖ. 31 Β4. 
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Τη9Ἠετπθ- 
Το δρ 1508, 

(α) Τηοῖν 
τοϊδίϊοη {ο 
7 ομηπ {Π6 
Ῥαρίιεί. 

ζομπ)5 αἷξδ- 
αἴρ]θς δὖ 
ΕΏρῃερας. 

ΤΠΕ ΕΡΡΕΝΕΕ. 

Ἱηνοβίϊσαίῖοη. Τοψανᾷς ἔλαο οἷοβ οὗ ἴμο βυδὺ απά ἴμο Ῥοσιππῖησ 

οἱ {π86 5οεοπά οδηὔΙΥΥ γα πεεῦ ψιῦ] ἃ Ῥοάγ οὗ 5οοατίαη5 οα]]οά 

ἴῃ Οὐκ ᾖεπιεγοὐαρέϊκεέδ’, ἴθ Ἠεῦτευν Τοῦζε-ε]ασ]αγἠ”, «αγ ου 

ἐπιογηίησ Ῥαΐμενς. Παῦ τοῦθ ἐλεῖσ τε]αοης {ο 9 ο]η ὑπ Ῥαρίςί 

οη ἴ]θ οἳθ Παπά, απᾷ {ο ἴο Έδεεπες οἩπ ὑπ6 οἴπετῖ πίῃς {ο 

ἴμα 5οαππθςς οὗ ΟἿΣ Ιπ[ογππαδΙοη ιο νηο]ε 5αὐ]εοῦ 15 ὙὝταρρεά ἵπ 

οὐβειτΙίγ, απά αΠγ τεδίογαονπ οὐ {ἐλεῖν Ἠϊδίοτν πηιδῦ Ὃο ΠΟΘ ος 

1655 Ἡγροίπείῖσα]; αὺ 16 να] ο Ροββῖρ]ο δὖ 811] εγεπί5 {ο βιισσθβδῦ 

αΏ αοεοαπῦ νΠ]ο] 15 ποῦ Πππρτοβαβ]θ 1π 1561. απά νο ἆοεδ πο 

ν]ο]εποῬ {ο ἐμ οχίαηὺ ποῖῖοες οὗ ἴμο 5εοὔ. 

(α) Νε πιαδῦ ποὺ Ἰαδ6]γ οοπο]αάθ, επ νο πιοθῦ πα οργίαϊη 

Ρειεοης ἂὖ Έρμεδις αὈοαῦ ἴ]ο Υ6αΙ5 Α.Ρ. 534, 54, Νο 816 ἀεεονῖρεὰ 

α5 “Κπον της οπ]γ ὑπ Ῥαρθῖσπι οἵ «9ομηπ, ος ἃ5 Πανίηςσ ΏθοἨ. ΄ Ῥαρϊζοά 

πηΐο ο οἶιη/5 Ῥαρίςπη , ἐπαῦ νο Ἠατνο Ίιογο ΒΟ. δασ]γ τεργεδεπία τος 

οἱ ἔιο Ἠοπιετοδαρεϊςί 5οοῦ. Τ]ο5ε Ίνετο Ομπ]δίαης, ἐλοις] Ιπροχ{εςΜ]Υ 

ΟΕ ΑΡοΙ]ο5, πο νγα5 τηοτε {α]11γ Ιπςιαοζεά Ὦγ 

οἱ 

ἔ]ο χοδέ, Ὑ ο ουγεᾶ ἐμεῖν {α]]εν Κπονν]εάσο οἳ ὑπ (.ο6ρε! {ο δῦ Ῥαπ], 

1η{ογπηθᾷ ΟΠτΙδαΠ5. 

Αααῖ]α απἆ Ῥτϊκεί]]α, {115 15 βίαϊθα ἴῃ {ῃ6 πιοδῦ οχρ]οῖῦ ἔογπις ἡ. 

ἴἶιο βαπιθ αΡΡεατΒ ὕο ο πηρ]164, ἔποιισἩ {Π6 Ιαησιασο 15 ποῦ ἴγερ ἤγοπα 

απιρἰσιϐγ’. Ῥαῦ ἴλεδο ποίϊοοβ Ἠανο απ Ἱπρογίαπῦ Ῥοατῖης οη ΟἿ 

Βα] θοῦ ; {ου ἴπαγ 5Ἡου Που’ Ργοίοαπά]γ ἴμο εβεεί οὗ ο οι) ῥγοαε]ῖησ 

να» [610 1η ἀῑδέτιείβ ας γεπιοίο ἃ8 Ργουοηςιι]α; Αβια, εΥεη α{ἴεγ ἃ Ίαρ5ο 

οὗ α απατίετ οὗ ἃ σθηΐτπσγ. ΙΙ ἴεδο ἀῑδεῖρ]ες 16 γνας ο Το 1018] 

1 Τμο πογᾶᾷ ἡμεροβαπτισταὶ 15. 6εΠ6- 
τα]]γ ἴακοη {ο Ίπεαν “ ἀαἲ]γ-ραίμοις;, 
απᾶ {Π15 τηθαπῖπς 15 βασσεείαᾶ Ὁγ 4γοεί. 
(οπεὲ. νἱ. 6 οἵτινες, καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσιν, ἴθ. 23 

ἀντὶ καθημερινοῦ ἕν μόνον δοὺς βάπτισμα, 

Ἠρίρμαι. Ηαοτ. χυϊ. 1 (Ρ. 37) εἰ μή τι 
ἄρα καθ) ἑκάστην ἡμέραν βαπτίζοιτό τις 

ἐν ὕδατι. Βαΐ, 1 {π6 ποτᾶ 15 Ιπίοπᾶσᾶ 
85 ἃ ἰταπβ]αξῖοη οἵ ΤοΡὶθ-5Παοπαγίε, 
επηογηίησ ῬαἴΠοΥ5,᾽ 85 1Ὁ 5Θ66ΠῚ5 {ο Ὀ6, 
16 πιαςὺ βἰσηῖῖν σα Υ ́ ἆαγ-υαίΠειΒ ; 
απᾶ {5 15 ΤΟΥ ἴῃ αοοογάαποθ τ] 
{π6 απα]οσΥγ οὗ οΟΥ̓ΠΟΥ οοπιροτιπᾷ5 ΕΓΟΠΙ 
ἡμέρα, 88 ἡμερόβιος, ἡμεροδρόμος, ἡμερο- 

σκόπος, οἷο. 

Φόοβορμαβ (Β. ο. 11. 8. 5) τϑρυθβθηΐβ 
{]ιο Ἐδβοπος 85 Ῥαΐμίπςσ, ποὺ αἲ ἄαπη, 
Ῥαΐ αὖ {πὸ ΕΠΗ Ἠοατ, 7π5ὺ Ῥε[οτο {λεῖτ 
πηθα]. ΤῊΪ5 15 Πατά]γ οοηβϊςέεηύ οἰ ΠΟΥ 
αι ἢ {μ6 Π8 116 οὗ {π0 Τοῦ 6-ὁ αο]αγὶἐϊι, 

ΟΥ ΤΠ ὑπὸ ΤαϊπιπᾶῖοαΙ αποοᾶοίο οὗ 
ἔλαπι αποίρα Ρουθ, Ρ. 367. Οἱ Βδπιβ 
Ἡο τεροτίβ (7. 2) ὑμαὺ ἢθ ΄Ῥαϊμεᾶ 
οἴξθῃ δ. απᾶ πῖσηῦ ἴῃ οσο] ππαϊἴογ.᾽ 

3 966 80ογ6, Ρ. 366 Βα. 
8 ΤῊΒ Γογππθχ οχρτθβδίοη 15 πο οὗ 

ΑΡΟΙΙο8, Αοὺβ χπτΏ]. 24; ἴμο Ἰαΐίον οἳ 
ἑορτίαίπ ἀδοαῖρ]ες,᾽ Δοῖς σῖχ, 1. 

4 ΤῊΪΡ αρρεατβ ἔτοπι μθ π]οῖο ηαΓ- 
χαάνο, Ὀαΐ 15 ἀῑςεποΙγ δἰαζεᾷ 1π τον, 

25, 35 ΘΟΥΤΘΟΙΥ τοβᾶ, ἐδίδασκεν ἀκριβῶς 
τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ποῦ τοῦ κυρίου 85 ἴῃ 
{186 τεσθ]τεᾶ ἴεχί. 

ὅ ΤῊ πιστεύσαντες ἴῃ ΧΙΧ. 1 18 5115 ΠΥ 
απηὈϊσποἈς, 8 Πα 5ΟΠ16 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 1π 
{ῃ6 Ῥαββᾶσθ στυϊρηὺ ϱασσεβῦ ἴμο οΡΡο- 
βἶίθ: θα μαθητὰς Β6θΠΙ5 αθοϊβίνθ, Τον 
{86 ποτὰ ποα]ά ποὺ Ῥο τιβϑθᾶ δΌβοϊ ον 
οκεερί οἳ Ομυϊβύϊδη ἀἱδαῖρ]εδ; οοπιρ. 
τι. 1, 2, 7, ἸΧ. το, 10, 26, 38, 8πᾶ 116. 
απθπ{]γ. 



ΗΕ ΒΡΒΗΝΗΡ. 4οι 

Ἱππρα]βο θουνατάς ΟΠ νἸβυϊδητγ  Ὀτὺ {ο οἴ]θνς 16 ταρτοβεηίεά α γγ]άε]γ 

Ἔμο (198ΡεΙ οἵ δῦ 1οἨτ γγαβ Ῥτο[οβηθά 

νγπΙθύεη, αοοοτάἶπρ ο 411] ὑγαάᾶοῃ, αὖ Έρμεδας 1π ἴμο Ἰαΐεγ γεανς οὗ φον 

ἀιΠετοπῦ {οτπι οὐ ῬεΠεί απά Ῥταςξῖσο, 

ο πού ορηύασγ. Ασαϊι απά ασαϊη ἴμο Ἠναπσο]ίςῦ ΊΤηργοβδος5 οπ. Ἠῖς 4879. 

ΥΘΔ46Υ5, αἶί]ον ἀῑτεοί]γ ὈΥ ΒΒ. ΟΥ̓ οοτηπηοπῦς ΟἿ᾽ ΙπαΙγεοῦ]γ Ὦ}Υ {Π6 

οοαχ5ο οὐ ἴμο πατγαίΊνο, ὑπ6 ἰταηδιοπύ απά 5αροτάιπαίο οἨανασοίοι οὗ 

«1 ον τηϊηἰδύγ᾽Υ. ἩἨθ πναδ ποὺ πο Ἡρηῦ, δαγ5 ὑπ6 Ἐναπσα]ςί, τα 

69Π1θ6 ο Ῥεατ νηὔηεςς οὔ πο Ησηί'. Ἡε Ἱνας ποῦ ἴ]ο βὰπ ἴῃ ἔ]ο 

Πθδανεπς : ΒΘ νγαβ οηΙΥ πα γγαπῖης Ἱαπρ, σγ]Ιο] 5Πἴπο5 νησι Ἱάπαά]οά 

ἔγοτη νηζποπί απά της 1056] αἵναγ ἴῃ βλήπῖης, Ἠ[ς Πσ]ιῦ τωῖσ]ιῇ υνε]] 

βἰαάάεη ἴ]ιε ο οὖν 116 16 Ιαβΐεᾶ, Ῥαῦ ὑμ15 νγας οη]γ «{ογ α 86αδοή ”. 

«ο ἸήτηβοΙ Ἰοδύ πο ορροτύαπῦγ οὗ Ῥεαχῖησ 115 {ε5ΕΙΤΠΟΠΥ {ο ιο 

Ἰοβεγ οἰαίπης οἵ ο οδας”. Ἐτοιη 5.10} ποίῖσος 16 15 ρ]αῖη ἐπαὺ ἴῃ {86 

Ἰηΐέετνα] Ῥοεύνπεσηι {πο Ῥτεαομίης οἵ δὺ Ῥατ] απά ἴ]λο (οβρα] οἵ ὅδ. 

«/οἨΏπ {Πο ΠΙΘΙΙΟΥΥ οἵ με Ῥαρίίςυ αὖ Ἐρ]εδας Ἰαά αβεαπιθά ἃ πον 

αὐθαάο ἰουνατάς ΟΠτΙβΙαπΙ{γ. ἩἨ1βδ παπηθ 15 πο Ίοπσεγ 86 εἶση οὗ 

Ἱπηροατίεοῦ αρρτεοϊαθίοη, Ῥαῦ ἴλο ναϊομνονά οἱ ἀῑτεοῦ απίασοηῖπηι, 

Τη οἴμεν 

ποχᾶς, {115 (.οβρο] Ιπάϊοαίος ἔο βργθδα οἵ Ἠεπιογοραρθϊςύ ρηϊπαῖρ]ος, 

0 ομπ δὰ Ῥεεπ οεῦ τρ 45 ἃ τῖναὶ ἸΠεβδίαμ {ο «6515. 

1 ποῦ ὑπ ῬγεδεπορῬ οὗ ἃ Ἡοαπιοτοραρθῖδῦ οοπιπητιπΠόγ, Ιπ Ῥγοσοηβι]ατ 

Αρία, Ὑματ 16 γαρ ψυϊθη. ΤΠ Ίππο τοβρεσί5 ἔμοςσο Ἠεπιεγοῦαραϊςίβ 

ἀϊρίοτίοά πο {αοῦς οἵ μἰβύουυ. ΤΉΘΥ Ῥογνετύοὰ «0118 (εασμίπς, απ τὰ ΤοῦΒ 
οὗ Πβ{οτγ 

ὉΠΟΥ͂ πι]φγεργοδεπί{εά Ἰή5 οβϊσο. ἩἨίςδ Ῥαρύϊβτη να πο πιοτθ ἃ βΊησ]ο ἀϊρίογεξοᾶ 

τ166, οΏσθ Ῥογ{ογπιοᾷ απᾶ Ἱπ]θαξίης απ απιοπαπιοπὺ οὗ Πο; 10 νγας α 95 ὕμθτα, 

Ἠσο ἀα11γ τεοχτεπςθ αἴοπῖης ἴον βἵη απά βαποψῖης ὑπ 6. Ῥειδοη΄. 

1 9081 1. 8. 
3 οἨη συ. 35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ 

καιόμενος καὶ φαίνων κ.τ.λ. ΤῊΘ ποτὰ 
καίειν 15 ποῦ οΏΙγ “ἴο Ῥατπ), Ῥαῦ ποὺ 
ππητοαπεπ/]σ 4150 “ἰο Ἰᾳπᾶ]ε, {ο 5εῦ οἩ 
Πτο), 88 6.5. Χθη. ἁπαῦὺ. 1. 4. 12 οἱ 
ἄλλοι ἀναστάντες πῦρ ἔκαιον; 850 ὑπεῦ ὁ 
καιόμενος ΤΩΔΥ Ίηθαπ οἰίῃποτ ΄νΠΙοῃ 
Ῥπχπβ δια ἡ ΟΥ̓ ὙΠΟ 15 Ἠσηίεά). 
1 {Π6 ἔουσηθυ ππθαπηΊησ ἢ πγοι]ᾶ ἆο- 
ποίθ {Π6 ἐγαηϑδίζογίγι6855, φησι ἴμθ Ιαΐΐον 
ἴπο «ἄετίυαίίυο εἸιατασίεγ, οἱ ἆο]ηΒ 
πηΙΠΙΕΥ. ΤΠθτθ Β6ΕΊΠΒ πο ΤΘ8ΒΟἨΠ {0Υ 
οχκε]αάἵπσ οἶί]ετ 1άθα, Ἠετο. ΤΠας ἴ]ιο 
ὙΟ]Θ ϱχρτθββῖοη ποπ]ά πηθαη “{Π6 
Ίαπαρ πΠΙοἩ 15 ΚΙπᾶ]θᾶ απᾶ Ῥατηβ γαΥ, 
δα (ΟΠ]Υ͂ 50) σἱνεβ Ησηῦ”. Έοτ αη ϱκ- 
ΆπηΡΙθ οὗ {πο νατΡΒ οΥ ρατ[ΙαΙρΙθΕ ]οϊπεᾶ 
ἰοσοίμοετ, πΊοτο {Π6 Ξοοοπά ἀθβοτίρος ἃ 

ου, 

Τ Βα] οοπάϊΠοπα] Ἴροη {π0 Βτεῦ, 560 
1 Ῥροὺ. 11. 2ο εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολα- 
φιζόμενοι ὑπομενεῖτε...εἰ ἀγαθοποιοῦντες 

καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τ ΤῊ 655. 1γ. 1 
πῶς δεῖ περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ. 

9 560 9ΌΠΗ 1. 15---34, ΠΠ. 22---29, 
πο 13. ας ΠΑΡ πὶ ΤΙ 42... ΜῊΪΗ 
α5ρεοί οὐ 5 ᾖομπ ἄοβρε] Ἠας ΌΏθοτ 
ῬτοτασΠίύ οαί Ὦγ Ενα]ά «Τα1ιγό. ἄεν Βδ. 
Ἠἱββεπιδε]ι. ττι. Ὁ. 156 84.; 866 8150 
ἀεξε]ίσ]ίε Ὑπ. Ῥ. 152 84., αἴθ «ο]ιαπι- 
πιοίβε]ιεπι. Νο]η([ίεη Ὁ. 132. Ἔπετο 15 
Ῥετῃαβρς αΏ αἱ]αβίοη ἴο {Π656  ἀῑβοῖρ]ες 
οἱ Φοῃπ᾿ ἴῃ τ 90}. νυ. 6 οὐκ ἐν τῷ ὕδατι 
μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι" 
καὶ τὸ πνεῦμα κ.τ.λ.; ΘΟΙΏΡ. Δοίςρ Ἱ, 5, 
ΧΙσ ΤΟΣ ἘΠΧ: 4: 

4 Αποβί. σ6οπαέ. γι. 6; 6ΟΠΑΡ. 8 23. 
566 Ρ. 49ο, ποίθ 1. 

26 



402 

Βρτθαᾶ οὗ 
Ἠεῃετο- 
ῬαρΏεύ 
ΡΙΙΠΟΙΡΙΘΒ. 

Α πτοης 
156 τησ 
οἳ 2ο) 8 
ΏβΊηΘ. 

ΤΗΕ ΕΒΡΡΕΝΕΡ, 

Ἠ1πηδο]{ πναδ πο Ιοησογ ια {ΟΓΕΓΠΏΠΘΥ οὗ ἴμο ἸΜεβείαμ; Ἡε πας ὑμ6 

Τὴ ια Ἰαδζε Τα] οἵ ὑπ6 Βτεῦ οεπύατγ, 165 ποα]ά 

5661, ἴλαεγα γα ἃ στεαῦ πιονεππεηῦ απιοησ Ἰαγσο πιπιρθυς οὗ ἔμο 

γενν ΜερριαΠ’. 

1615 ἴῃ {ανοατ οὗ Πεηπεπύ Ῥαρίϊσπι, α5 ὑπ οπο Ῥατιβοαίουγ το 

εβδοηΜῖα] {ο βα]ναίίοη. Οὗ ὑπ15 Βα ρϑυβυ θη πο αν Ἰιαά απ Ιηδίαπςθ 

α]γεαάγ 1η ἴλε απο]οινῖζο Ῥαπαβ {ο πΠοπι 9 οδερῃτι αὐζασμεά Ἠπηδε]έ 

85 α ἀῑδοῖρ]α. Τὔ5 Ῥτεδεπσθ ἴῃ ὑπὸ πγοδύεγη ἀῑδίτιοῦ οἵ Αρία ἍΠπου 

15 Ἡονη Ὦγ ἃ ΦΙ9Υ]Ηπο Ῥοεπι, ἀαθΐησ αΏοιῦ Α.Ὀ. δο, ΥΠΙοἩ Τ Ἰανο 

οἰγεαάγ πα οοσαβοΏ ο αποίθε”. Ῥοιπθ 76αΥ5 6αχ]16 ὑΠ 6586 5εοζατίαης 

ΔΙῚ. πιοηθίοπεά Ὦγ παπιθ α5 ορροδῖης οαππες ὑπ Του Ὀτοῦμεν απ 

ἐπ Ένγε]νο αὖ ο εγαδα]επι”. ΝΌΥ 15 {Πογθ ΑΠΥ Τ6ᾶδοΏ {ου απεδβοπῖησ 

ἐλοῖγ οχϊβύθποθ ἃ5 ὃ 5οοῦ ἵπ Ῥα]εδίῖπο ἁπτίης πο Ἰαΐεν γθατς5 οὗ ὑπὸ 

ΑΡοβίο]ο α5θ, ὑλοτσ]ι ἔμο 5οαγοο Εγοπη πγλῖο] ος Ιπβογπηαξίοη. 60ΠΊ65 

15 Ἰοσεπάατγ, απἆ ἴΠο βίου 1056} ἃ {αυτίοβίοη. Βαὺ ευ ΟΥ Ίου 

Ονεγ Βγδύ οοηποοῦεά {πεπιρε]νες σι ο παχηθ οὗ ΄ομηπ ἴμο Ῥαρβρί, 

απά νγηοείμον ἐς αβεαπηρίῖοη ναβ πηαάε Ὦ} 811] αἰκο οἳ οπΙγ ὈΥ̓͂ οηθ 

βϑούϊΐοῃ οἵ λεπτα, να ἆο ποὺ Κπον. πο ἃ οοπΏθσΙοΏ, ἨΟΥΕΥΕΥ {αΐ5δε 

{ο ΠΙ5ίοτγ, σας οὈνίοιιβ απᾶά παὔπτα]; που νου]ά 16 Ῥο ἀΠοα]6 {ο 

αοοπτηα]αῦθ Ῥατα]]ε]5 {ο ὑΠ15 [8156 αρρτορτίαίΙοη οἱ απ Ποποιγεά πᾶτηθ. 

Ῥαρίίδπη νγας με Γαπάατηεπία] ατίο]θο οἳ {πείς οτεεά; απά ο νγὰβ 

086 Ῥαρᾶςί οἵ ποτ]ιά-νιάο {π1θ. Νούμίμπρ του ἴἶατ ΕΠ νγας 

πθρᾶεά {ογ ὑπ οἸιοῖοο οὗ απ΄ 6εροηπγπ. Έτοιι δῦ «ομπ (,οερο] 

16 ΑΘΕΠΙ5 οἶθαν αῦ πμ αρρτορπαθῖοητ πναδ αἰτεαάγ οοπζεπιρ]αζες, 

1 ποῦ οοπιρ]είεᾷ, αὖ Ἐρῃεριις Ῥοίοτο ὑπ Πτδυ οεπίατγ πὰ ἀτανη. 

ιο ἃ 6ἱο56. ΤΠ ἴ]ο βεοοπά οοπίιχγ ἴμο αβειπιρΏοη 15 γεοοσηϊςθᾶ 

α5 α ελατασθετῖςζῖο οἵ ἔμεςο ἨειπετοῦαρθΙδίδ, ου Βαρίιδί5, α5 Πεγ αγθ 

οπσοθ οα]]οᾶ”, αἰικο Ὁγ ἴιοδο ΨΠο αἱ]οη απά ἴμοδο νΠο ἆθηγ 165 

1 Οἶεπι. Ίεσορπ. Ἱ. 54. ες ἀϊδαῖρα]ς  «ἄαἰαίίαπα Ῥρ. 330, 367). Ἡοσεδῖρρας 
Ποβαπη1β, απΙ.. ΤΟ] ΒΓ τη Βα τη νϑ] τι] 
Οµτ]βίαπι ργαθάΙσαταπξ,) Ὁ. 8 6ο ΄Έϊοεο 
παπάς ος ἀἱβοῖρα]ῖς Το "15 αἆβγπιαβαῦ 
ΟΗτΙβίππη ΦοβαΠηΠΘΙΩ 111556, οὗ ΠΟ ἆ16θ- 
βαπ; ἴῃ ἱπβηίπτη, Ἱπαπῖί, αὖ οὐ 1ρ5θ 
Ίθβας οπιπῖῦαβ Ποπαϊπῖρας οὗ ΡΥ 6 15 
ΤΊΒ]ΟΥΘΊ1 6956 Ῥτοπαπαγενέ ομαή- 
ΏΘΙΗ εἴς,᾽; 5668 8150 δ 63. 

3 5686 1Ροπο, Ρ. 94: 
ὃ Οἶεπι. Ίκεσοσπ. 1. 6. Τηπϊδ ροτῖοη 

οἳ {ιο ΟἸοπισηίίπο ἨεεορπΙμομα 15. αΡ- 
ρατοαπ{]γ {α]κοη ΕΟΤ 8 ο]ᾷ6τ ”αάα1σίης 
1ΟΠΊἨΟΘ, {πΠ6 ἁδοεπί ο «απιο (568 

8ἱ5ο (ἴῃ Ἐτςεῦυ. Η. ΕἸ. ἵν. 22) τη θη 008 
ἴλο Ἠαεπιοτοραρ{Ιβίς ἴῃ 15 Η5ί οὗ 1ουγῖδΗ 
ϱοοΐ5; απᾶ 16 15 ποὺ Ιπιρτοβαρίθο ἐπαῦ 
(15 Πβύ σας σῖνοη 85 απ Ιπίτοᾶάποβοπ 
{ο Ἠΐ5 αοσοπηί οἱ {π6 Ι89οΆσ5 απᾶ ΤΙΒΥ- 
ἐψτᾶοπι οὗ δύ 1αππες (5686 Ἐπιςερ. Η. Εἰ. 
11. 23). Τῇ 50, 10 παβ Ῥτοβαβ]Ιγ ἀετῖνεᾶ 
{γοπα [88 βαπιθ 58ΟΠ10θ 88 χο ποίϊοθ ἴῃ 
ἴλο ἩοσοοσπΙοπβ. 

4 ΤΉΘΥ 818 οα]]οᾶ ῬαρΜςίς Ὀγ ο αδύΐη 
Ματί, Πίαἰ. το, Ῥ. 3907 ἃ. δε θη 018 
ἔμοτα απιοΏσ οὔπει {αυή5 5θοῦβ, πζ- 
οα6 Ἠούοαγο α]]πάῖηρ {ο {ο]π. 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

Ἰαβσςο'. Ένεη ἵπ ΟΥ ἀρ {μο παπιθ οἵ «1ομπς ἀῑροίριος) Ίας ΈΏθεῃ 

Εἴνεν, ἴΠοασῃ ὙΨτοηςΙγ βἵνεη, {ο απ οἈβοπτο 5οοῦ ἵπ Ῥαβγ]οπία, ὑπ 

ἸΜαπάεαης, π]οβο ἀοοῦτίπο απᾶ Ῥγασξίοθ πᾶν 8οπ1θ6 αβΠηϊδίος ὕο {π6 

οἰάεν βεοῦ, απά οἵ π]οιη Ῥετπαρς {αγ ἃν ὑπ6 οο]]αίονγα], 1 ποῦ ὑπὸ 

ἀῑπεοῦ, ἀεξοεπάαπ ῦς”. 
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(0) ΟΥ̓ ὑμ8 οοπποχίοηπ Ὀθύνγθθη ὑΠ15 βθοῦ απἀ «“08π {πὸ Ῥαρίῖςί (Ὁ) ΤΠοῖν 
χο]α {1ο 

πθ Ἠαγο Ῥθει 8018 ο ϱἶνο ἃ Ῥτοβαβ]ο, ὕμοιση πεοεεραγῖ]γ Ιγροΐ]ιο- 

108} αοοοιηζ, 

πο Ἐβδοηπθβ, ο Επά οπτδε]γθο επίαησ]εᾷ ἵπ α Ἠοροίθθ πηθδη οὗ 

Ῥοτρ]αχ]ορ. ΤΠ ποίῖσεςδ αἲθ 850 οοπη{αδεᾶ, ο αβϊπ]ος 50. βαβί]ο, 

ὕμο ταπΙΒοαἰΙοΏ5δ 5ο ἨΠΊΠΕΤΟΠΒ, ὑπαῦ 165 Ῥθσοιιθς ἃ ἀθδρεγαίο ἰαβῖς ο 

ἀἰδῆησιϊδῃ ἃ Πα οἰαβδῖῇγ ἴποδο αὈποίπια] ο ονγῖςΗ απά ο ιπάαἱζίτισ Ἰιογοδίθβ. 

Οπο [αοῦ ἩούγονεΥ 8ΘΕΠΙΦ οἶθαγ ὑπαῦ, γγλαίενεν ΔΙ] Η10165 ΠΟΥ πιαγ Ἠανο 

{ο ἴπο 

Ῥαῦ νΊεη να αἰθεπιρύ {ο ἀθθθγτηίπε 155 τε]αξίοη. {ο 1556165. 

Ἠαᾶ οπΙσίηα]]γ, απά πμαύεγει τε]αίῖοης ἴμεγ τπαγ Ίανο οοπύγασθεἁ ΤΠεγ νοχθ 

1 ΒΥ {Π6 απί]λον οὗ ἴ]ο Ἠεσοφπ{ίοπιε 
(1. 9.) πο ἄθπίθς 1ο οἸδίτη ; απᾶ Ὦγ 
{19 αππύποτ οὗ ιο Εοπιζίε» (596 Ῥε]ουγ, 
Ῥ. 494, ποίθ 3), πΠο 8110 08 10. 

3 Ἔμεεο ΜαπάθαἩβ 816 ἃ ταρίᾶ]γ ᾱἷ- 
πηϊπ]Ἕμ]πσ βεοῦ Πγίησ ἴῃ 1ἴπο τθσίοη 
αροπύ ἴπο Τ]στίβ απᾶ ἴπο Ἐπρηταίας, 
βοπίἩ οὗ Βαράδ. Όταν πηοβῦ οχκαοῦ 
Ἐποπ]οᾶρο οἳ {παπι 15 ἀθγινοά ἴοπι 
Ἐείετπιαηπ (Πεγζοφ’”5 Τεα]-Εποι]]ο- 
φᾶᾶΐίε 5. σν. Μεαεπᾶᾶςι, Ζαῦϊετ, απᾶ 
ειίεσ]ιο Ζοὐδε]γί[έ τ854. Ῥ. 181 8ᾳ., 

1956 Ρ. 331 8ᾳ., 342 54., 363 54., 386 54.) 
ὙΠῸ Ἠαδ δᾶ Ῥϑύβοῃηδὶ {πίδτ6οιγβθ 
σὰ ποῖα ; απά ἴσο ΟἨππο]βοπ (άΐο 

ϑϑαθίον αν. ἄεν ϑβϑαθίβηνιδ τ. Ῥ. τοο 54.) 
ὙΠῸ Π85 ᾿πνϑϑυρεθα ἴ]ιο ΑταΡίο απ{]ιο- 
ΥἸ 65 ΤῸΥ {Π|61} ΘΑΥΠΟΥ Ἠ]βίοιγ. ΤῊΘ 
ΏΒΊΠΘΒ ὈΥ ὙΠΟ ΠΟΥ 816 Ι(ΠΟΠΊ 8Ὲ6 
(1) Ιεπάεαπα, ΟΥ ΠΊΟΥΘ ῬΙΌΡΘΥΙΥ ΠΜαπ- 
ἄσαπα, ΝΟ ΠἩΜαπάᾶιδ, οοπγασθεᾷ 
Ίγτοπα ΔΙ 122 Μαπᾶᾶ ἀξε]ιᾶιε τε 
ψοτᾷ οὗ 1116. ΤΠΙβ 15 611 ΟὟ ηΒΤΙΘ 
4ΊποΏς {Πεπιβεῖνες, απᾶ ΡοϊΏ{β {ο {Παῖτ 
ποβίῖο Ῥτείεη{ΙοπΒ, (2) Φαθεαπς, Τεα- 
Ὀδψισπι, ῬοββῖβΙψ ποπ {πο τοοῦ 33 /ἰο 
41ρ) οὐ δοοουηῦ οἱ {ΠῚ} {γεαπεπί 118- 
ἰγαύϊομβ (ΟἨππο]βοη 1. Ῥ. ττο; θα 568 
ἄαἰαίίαπ Ῥ. 325), ἴποαρδῃη [μις 18 
ποῦ {π6 ἀετιταίοη οὗ με πποτᾶᾷ πΥΠπΙοἩ 
{ματ {πεπιβε]τες αᾶορί, απᾶ οὔπετ οἴγ- 

ππο]ορῖθς Ἠαπτο {οτπα Ίατοαχ πα βοπιθ 
τϑοθηΐ τ] 5 (566 Ῥοΐθτιπαηππ Ἠσετροςς 
Τεοαῖ- Εἰπὸν 1. ΘΌΡΡΙ. στ. Ῥ. 342 8. Υ. 

ΖαΡΐ6χ). ΤΠΗΙΕ 15 {Πε παπιο Ὦγ π]ῖσ] 
ἴῃαγ αγ Ίππονη ἴῃ ὑπ Κοταπ απᾶ ΤΠ 
Αταρίο τΙ{6Υ5, απά Ὦγ ΠΟ {που 681] 
ΊπεπιβεΙνθβ ππ]ιση βρεα]ῖπσ {ο οἴμοτβ. 
(5) ἈΝαξογεαπα, δ) Νᾶίΐςσγᾶνε, 
ΤΠ18 Ίθτπι 15. δὖ Ῥτοπεπύ οοπβπθᾶ {ο 
{Ποβθ6 διηοηρ Ί]Ἠθπι Πο 8186 ἆἵβ- 
Πποιήβηεᾶ ἴῃ Κπον]εᾶσο ΟΥ̓ 1η Ῥβίθββ. 
(4) «ΟἨτιεήαπς οὐ Βὲ ἆομη, οὐ Τ ἰβοῖ- 
ΡῬΙ65 οἳ 5. ομπ) (1.6. ἴπο Ῥαρίςί). 
ΤΠ18 παπηο 15 ποὺ Κποντ ΘΟ Πρ ΓΠετῃ- 
ΒεΙΤθΒβ, απᾶ πας ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΙΥ ϱῖτοη ἴο 
ἴπεπα Ὦγ Ἠπτορθαη {Ταγε]]ευ5 απά 1η15- 
ΒΙΟΠΗΊΙΘΒ, Δ {Π6 βα1Πθ της 1ο]Ἠη {μα 
Ῥαρί[βί Ώαβ ἃ νατΥ Ῥτοπιιπεπύ ρ]ασθ 1π 
πεί {ῃΠοο]ορίσα] ΑΥδίειι, αβ 88. οπθ 
Ίγποθ Ῥτορπεί. Οπ ἴπε οἴπει Ἠαπά 
ΤΠεγ 816 ποὺ Ομτίβήαπς ἵπ αΠΥ 59Π56. 

Ἴμεβο Μαπᾶθαπς, {πὸ ἴγπο ΒαβθβΗΒ, 
τητιδῦ ποὺ Ρ6 οοη[αβεᾷ πα ἐπ Τα]εε 
Ξϑθθϑηθ, ΤῬο]γίμαϊαϐί απᾶ βίαι- τοῦ- 
ΒΗΙΡΡΘΥΒ, πηοβο Ἰοοδ ΠΥ 15 Νοτίπατῃ 
Μοβοροίατηία, ΟἨπο]βοη (1. Ρ. {29 56.) 
Ίαβ ϱΠοπη ὑπαῦ {π656 Ἰα5ῦ αἀορίεᾶ {ιο 
ΏὨΒΙΠΘ 10 {1ο οἳῃ οθητατγ {ο 6βοβρο 
Ῥοετβεσιίίοη ΊΤοπι ἴῃΠο Μομαπηππεάαης, 
Ῥοθοβαβο ἴῃ {πο Κοταπ πὸ ΒΡΘΒΠΒ, 85 

πποποβμθϊβίς, ατθ ταπρεᾶ πα [Π6 675 
απᾶ ΟἨτ1βΙ8ΠΒ, απ νἰοπθᾷ 1 ἃ ΠΠΟΤΘ 

{ατοπταβ]ο Πσῆί ἐδ Ῥο]σίμεϊδίς, ΤῊΘ 
ΏΑΤΗΘ ἨΟΘΥΘΥ Ἠαβ σεπετα]]γ Ῥεεηῃ 8Ρ- 
Ρ]Ποά ἴῃ πποᾶθτη 1πιθβ ἴο {πο ἴα]κο 
ταἴΊ16Υ {απ {ο ἴ]ιο ἔστι ΒαβθαΠΒ. 

260 7 

αὖ τού 
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αἰπυ ποῦ, 
1 ποΐδηΐα- 
σοπ]βίᾳο. 

Ῥαΐ εἴξου 
{86 ἆθ- 
ΒἰτποΙοη 
οἳ πο 
Τοπαρ]θ 

ΤΗΠ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

ε{ιογψατάς τυ οηθ αποίΠετ, ἴἶπο Ἠεπιετοραρίϊδίδ, Ῥγορετ]γ 5ρεακίτπσ, 

νγετε ποῦ Ἐδδεηθ5. Τηε ΜΙΡγΙΗΙπθ Ῥοεπι πυμ]οἩ ΤΥ Ῥθ τεσατάεά ἃ5 

ἴῃ 5ΟΠΙΘ γθεροοίς ἃ Ἠεπιεγοραρᾶςῦ πιαπϊ{θείο οοηί{αϊης, αδ πε αγ’, 

ΙΠΑΏΥ ἰγαϊὺβ Ιποοηβ]εθεπῦ νηθ ρατο Εεεπῖςηι). Τη ὕνγο βενετα] αοοοιης, 

ὑπ πηεπηοίΙ5 οἵ ἨΠεσεδίρρας απἆ ὑπ ΑΓροδίοῇο ΟοηδὐαᾶοἨς, ἴλε 

ἨἩ επιεγοβαρ{ἱδῦδ αγθ ΕΧΡΥΕΡΙΥ ἀἰδπσιήςηες ἔγοπι λε Έεεπες'. Τη απ 

οατ]γ Ῥτοάποίίοη οὗ ο; πάαϊο ΟµπΙ5ΙαπΙζγ, νηο5ε ο αάαΐδτη Ίας ἃ εἴτοησ 

Έβρεπε ὤἼπσε, {π6 ΟΙεπιεπῖπο Ἠοπι]]ας, ἴ]εγ απά ἴπεῖν εροηγτη αγθ 

οοπάεπηπεᾶᾷ ἴῃ {πο αἰτοηπσεςδῦ Ἰαησιασθο. πα εγςύεπι οἵ βΥ2γσῖε5, οΥ 

ραΐγς οἵ ορροβιίθβ, 15 ἃ {ανουτ]ζο ἀοοίτῖπο οἵ ὑπ15 ποτ], απᾶ ἴῃ μεσο 

πη 5ίαπιᾶς οοπἰταδίεςα {ο «εσας, α5 ΦΙΠοη ἌΊασιις ο ΒΙπποπ Ῥεΐεν, ας 

ἴια {απο ο π6 πα; {ος αοοοτάῖηςσ ο {Πῖδ δαύμου ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ 

οὗ Πβίουγ ὑπ ππαπ{εδίαοη οἵ ἴμο {αΐ5ο αἱνγαγ5 Ῥτοσεάθς ἐπ πιαπῖ- 

{ορίαθίοη οἵ ὑπ ἐσθ. Απά ασαῖῃ, Ερϊρμαπίας 8ρεαΚκς5 οὗ ἔμεπι α5 

αστεοῖησ εαὐκαπ{ϊα]]γ ἴῃ ὑμῖν ἀοσίχῖηθβ, ποὺ η ζ] ὑπ Έδεεπες, Ὀιῦ 

γιὰ νο Βοι1ῦες απά ΈΠατῖδεες5”. ΗΙβ δα που οηἨ 5ος ἃ Ῥοϊηῦ 

πιαΥ Ὀ6 πνοτί] νετγ 11{]6 ; θαὺ οοηπεοίεά πλ οὐ νυ ποῖᾶσθς, 16 5Ώοι]ά 

ποὺ Ὀ6 Ῥραβδεᾷ οσεγ ἴῃ απο. Ἡαῦ, πΠαΐονες Τὺ πᾶν Ῥθεη ἐλμαίτ 

41εγοποςς, ὑμ6 Ἠεπιετοραρίῖκί5 απά ἴμο Ἐϊδδοηπος Ἰιαᾶ οπθ Ροϊπύ οὗ 

ἀῑνοοί εοπίαο, ἐ]αῖν 6116 ἴῃ. {πο πιογα] εβῖσασογ οὗ Παβδίταᾶοης. Παν 

ὑπ ἔεπιρ]ο απά Ῥο]γ Ίνετο ἀοδίτογαᾶ, ἴ]ια 5ῃοοὶς νιρταθεά ἐλτοισ]ι 

ἴμο ν]ο]ο το οὗ ο αάαῖδπι, Ιοοδεηῖησ απά Ῥτοακίηπς πρ εχἰσπσ 

Μοτο εδ- 

Ρεοϊα]]γ {Π6 οεβεαθίοη οὐ ο βαοπὶβοῖα] το πηδύ Ἠανο Ρτοάποεά 

βοοϊθί]θβ, απᾶ Ῥγερατίης ο ναγ {ον ΠΟῪ οοπΙΡΙΠΑΒΙΟΗΡ. 

ὃ Ῥτο[οιπά εβεοῦ εηπα]]γ οἳ ἔλοδε Ὢλο, πκ {π6 Ἐβδεπας, Ἰαά σοἩ- 

ἀεπιπαά παπα αγεαάγ, ἀμ οἳ Ποδο Ίο, 85 ΡοβδΙΡΙΥ Ἱναδ ἴμο ο.δθ 

1 566 Ρ. 94 5. Ροϊηΐ ἴῃ {}15 πτ] ος {Ἠθοιγ, ὑμαὺ ἴῃ 
3 ἩοροβίρΡρ. ἴῃ Βπςερ. Η. Ε. ἵν. 22, {Π6 ΒΥΖΥΘΊΘΒ {86 ταθ απ {1ο 8156 8.06 

Αροβὶ. Οοπεί. τὶ. 6. Ῥο 8150 86 [6 1η8]6 απἀ Τεπια]ο Ῥτϊπαῖρ]θ τεςρεοῦ- 
Ῥροιᾶο-ΗΙετοπγτηας 1η πο Ιπαίσιζις 
ᾱε Ἠαετεδίῦιβ (ζοΥΡ. Ἠαστεδ. τ. Ῥ. 283, 
εᾱ. Οε11ετ). 

8 Οἶοπι. Ἠοπι. . 23 Ἰωάννης τις 
ἐγένετο ἡμεροβαπτιστής, ὃς καὶ τοῦ κυ- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ κατὰ τὸν τῆς συζυγίας 
λόγον ἐγένετο πρόοδο. Τὺ 15 ἴπει 
αἰαζοᾶ {μαὖ, 85 Ομ υιϑῦ μδᾶ πο]νο 1θδᾶ- 
Ἰησ «ἀἱδοῖρίθβ, 5ο Φόομη μδᾶ {ΠΙτίγ. 
ΤΗΙς, 15 15 αγσιθᾷ, πα5 ἃ Ῥτογ]άρπ/ί]α] 
ἀἱβροηβαΙοπ---ἴΠθ 9Π6 ἨΠΙΡΘΥ ΤΕΡΙΘ- 
βοπίς {Π6 βο]αχ, ἴμο οἴματ {ο Ίππας 
Ῥετῖοᾶ; απά 5ο 6Πεγ ΠΠπβίαίο απού]ας 

ΊγεΙγ. ΑπιοΏρ ἴ]θβο 3ο ἀῑποῖριες Ίο 
Ῥ]αοςς ΦΙπου Νασιβ. Δ  ἐπ185 ἐμο 
ἀοσαῖπε οἳ πο Μαπάραπς εἴαπᾶς ἴῃ 
ἀτεοῦ ορροβίίοη. ΤΠαγ ἴοο πατο ἐλμαῖτ 
ΒΥΖΥΕΙ65, Ῥπαί οομτπ πα {]θτη Τ6ΡΙΘ- 
βοηΐ5 {ο {γιο ρτϊηοΙρίθ. 

4 Μασγ. κν. 1 (Ρ. 27) ἴσα τῶν γραμ- 
µατέων καὶ Φαρισαίων φρονοῦσα. Βαΐῦ 
Ίο δ45 ἐμαὺ {Παγ τοβοπαῦὈ]θ {π6 βαᾶ- 
ἆπσσςθς "ποὺ οπΙγ ἴῃ ἴπθ τηαίζετ οἱ ἴθ 
τθβιττθοῖοη οὗ ἴπο ἀεαᾶ, Ὀταυ 8150 
ἴπ {λμεῖτ απρεμεῖ απᾶ πὶ {πο οἴμετ 
Ροϊηΐβ.᾽ 
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τὺ ἴμο Ἡοπιοτοραρθῖκίς, Ἰαᾶ Ἠπθ]ετίο τοπιαῖπσἁ ἐγιιθ ἔο ὑπ6 οτ]οάοα 

πιθαα].  Όπο στανο οΏβίαο]ο {ο {πΙοπά]γ ογεγύαγας Ίνα ας τοπιονος ; 

απ ὃ. ΠΙΡΙΟΠ, ΤΙΟΥΘ ΟΥ 1655 οοπηρ]εία, τπαγ Ίανο Ῥθεη ἴ]ιθ οοΏβε(Ίι6ησθ. 
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Αὐ αἲ] ονοπίς ἴπο το]αξῖίοης οἳ πο {ουδ βθοὺβ πιαβῦ Ίανο Ῥθεῃ {λογο πηα 
Ἠατο Ῥθει πηαζθγία]]γ α[ῆοοίεά Ὦγ ὑπ15 στοαῦ παζϊοπα] ογ18Ι5, ἃ5 Ιπάθεά ντο Ίςπουγ ἴο 

Ἠανο Ῥθομ ἴμο σ15θ. ΤΠ ἴΠο οοηΠιδίοη γ]ο]ι {ο]]ου’ς, 16 15 Ιπιροββίρ]ο 

ὓο αὐθαῖπ αἩΥ οἶθατ νί6υν οἵ ἐΠοῖν Πίο. ΔΑί {πὸ Ῥοσίηπίηπς οἵ {ο 

ΒΘΟΟΠ οεπύατγ Ἠονγενεν ὑΠ15 Ῥδειάο-Ραρίϊςῦ πιονεπιεπῦ γοσεῖνος ὃ {ΡΒ ἢ 

Ἱπιρα]δο {οπη {πο Ρτούεπάεἆ τογε]αῦίοη οἵ Ἐ]ομαδαϊ, υΠΙοἩ οαπ1θ {γοπι 

ὕιο {ατίμου Ἐαδῦ.. 

ἰμθ ἨΙβίοτγ οἵ ἴμοβε «/ οπΙδη απἆ ο αάαϊσίις 5εοῦ5 ν/Πο5δο Ῥτοραν Ἠοπιθ 

Ἠεποείοτίῃ Ἐο]αδαϊ 15. ο Ῥρτοπιπθη6 παπιθ ἴῃ 

15. ϑαϑὺ οἵ ἴμο ο) οτάαπ”, απά ὙΠΟ αρρεαχ ὕο Ἰανο τερτοάισθᾶ, σι 

νατῖοας πιοᾷΙΠοαίΙοης ἀοτῖνοεά ἔτοπι ΟἨν]δᾷαηπ απά Ἠεαί]εη 5οΓςθ5, 

ἴμο Οποβύϊο ἴΠοεο]οσγ απᾶ ο Ῥεεαάο-Ρραρίςύ τιίαα] οἵ ἐ]ιαῖτ Ἐδεεπα 

Ῥχθάθοθββου5. [ὕ 15 501] Ρτοβογνοᾶ 1ῃ ἴ]ιε τεοοτάς οὗ ἴ]λο οπ]γ οχἰαπ 

Ῥεορ]θ π]ιο Πᾶν αΠΥ εἰαῖπι {ο Ρο τοσατᾷεἆ ας ἴλο τε]σῖοις Ἰοίτ5 οί {Π6 

Ἐρδεπες. Ἐ]ε]αραϊ 15 τεσατάες α5 0Π6 Του Π 46} οὗ ὑΠ6 βεοῦ οἵ ΜαπάσαςΣ, 

8 {πβί0Ἠ. 

(1) Βαΐ, 1 σνοαῦ γγεὶσμύ ας Ῥουι αὐθασ]εὰ ὑο {π6 5αρροδαᾶ (11) ζαπιοΒ 
[86 ΤιογςΒ οοηηεχίοη οὗ 1 οἨπ ὑπ Ῥαρίϊςῦ σι ὑπ6 ΕΙΡΦ6ΠΘΣ, ὔ]ιο οπδθ οἱ 1; απο ὑπ 

Ἠετε, 

1ὖ 15 5814, Ὑο Ἠανο απ ἹπαΙβραίαρ]ο Ββδεπο οοηηθοῦεᾷ ὮΥ ἴ]ιο ο]οβοςύ 

Του” Ῥγοίμεγ ας θη αἰ]εσεά τ ἢ) 5011] πηονο οοπβάσησθ, 

{απηῖ]γ 0165 γι πο Ἐουπάος οἵ ΟΠτικΙαπΙζγ. «απποβ 15 τεροτύθὰ ἴο 

Ἠανο Ῥεεη ΠΟΙ Ώνοπι 5 ῬίγΏ; ο Ἠανο ἀγιπ]ς πο ΨΙΠΘ ΠΟΙ βίτοης 

ἀτ]π]ς; {ο πᾶν 6αὔεη πὸ Πε6ΡΗ; ο Ίατο α]]ογαά πο ΤαπΟΥ 6ο {οισ]ι ἢ 15 

Ἠθαᾶ, πο ΟἿ] {ο αποϊηῦ 818 Ῥοάγ; ἴο Ἠανο αὐδίαϊπεά {ποπ πδίπο 0Π6 

Ἠετο 

πγθ Ἠανο ἃ ἀαβετ]ρίῖοη οἵ ἸΝαζατῖζο Ῥτασίϊοςς αὖ Ἰοαδύ απά (παςῦ 16 ποῦ 

Ραῦμ; απά Ια5Ιγ ἰο Ἠανο σου πο ποο], Ὀαῦ οπ]γ πο πε”, 

Ῥο σγαπύοᾷ) οἵ Έβδεπο ἴεπάσποῖθς 8150. 

Ῥαῦ ν]αῦ 15 οαΓ Δα ΠΟΥ {ου 0μῖς ἀοδονιρᾶοπ ἢ Τ]ο υντ]ζαον, {γοπι 

νγηοπα {Πρ αεσοιπῦ 15 ΠπηπιθΙαῦε]γ ἴακετ, 15 ἴ]μο ο ουνῖς]-Οτϊδίατπ. Ἠ]ς- 

1 566 «αἰαίίαπβδ Ὁ. 324 56. οἩ {πΠ|5 68, ἐΠ6 πηα]ο απᾷ Γεπια]ο, ἸΤΠϊ5 πο- 
Ῥοο]ς οἱ Ἡ]ο]αδα]. 

3 566 8ΡΟ76, Ρ. 372. 
3 96ο ΟἨποΙβοΏ 1. Ῥ. 112 86., Π. 

Ῥ. 54354. Τ19 Αταβίο νυ ζεν Ἠη- Νά τη, 
ὙΠῸ Ἠπνεᾶ ἴοπατᾶς {πο εἶωβο οἳ ἴ]θ 
θα ΘΗ ΤΥ, 8α75 ὑπαὺ {πο {οππάςτ 
οἳ ἴπο ϑδῦθδῃβ (1.6. Μϑδηάθδηβ) παβ 

ΕΙ-ολαραΐσ]ι ( ο) ψ]ιο ἰδαρὺ 

πο ἀοοίτίπθ οἱ ὑπο οοοτᾷιπα{ο Ῥτϊησί- 

{166, 8.5 ἴδ. 5 16 6οθ5, ασταθς ὙΠ ἢ ἴμο 

αοοοππ{ οὗ Ἐ]εμαδαϊΙ ος Ἐ]χαϊ ἴῃ ἨΙρ- 
Ῥο]γίας (Παεγ. Ἰχ. 13 54.) δηᾷ Ἐρίρῃα- 
πΐὰ5 (Ἠαεγ. ΣΙΧ. 1 8ᾳ.). Ῥαΐ {π6 ἀθτῖ- 
ταδΙοη οἳ {Π6 παπηθ Ἐ]ομαξαϊ σἴνει Ὦτ 
Ἠρίρμαπίας (Παον. κὶςκ. 2) δύναμις κεκα- 

λυμμένη (935. 21) 15 αιβετεπῦ απᾳ Ῥγο- 
Ραβ]γ οοττεοί (566 «αἰαίίαπς Ὁ. 325). 

4 ΗερεβῖρριΡ ἴῃ Ἠπδεῦ. Η. ΕἸ. 11. 23. 

Ῥτοί]ον 

Ιπνορίοᾶ 
σὺ Ε:Β- 
5656 οἶἹ8- 
τβοἴθτίβ- 
1108. 
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{86 ἴγαθ 
ῬοτίταΙίβ 
οὗ 1168 
ΟΥ οὗ {πο 
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ΤΠΕ ΕΒΡΡΕΝΗΡ. 

{ογίαηπ ἨεσεδῖρΡιι5, πο Ποιγῖδηεά αροαῦ Α.Ὁ. τ7ο. Ηθ οαπποῦ {μογο- 

{οτε Ἠανεο Ῥθεῦ απ ε7θ-ΨΙίπαε5ς οἵ ἴμε {αοῦ βοὴ Π6 τε]αίθ. Απ 

Ἠ15 συλο]ε πατταῖῖνε Ρείταγς 105 Ἰεσεπάατγ οἸατασίεν. Τ]τς Ἠϊ5 αοοοαπό 

οὔ «9 απηεθς ἀθαύῃ, σ Β] ἢ {ο]ουνς ἹπιπιεδΙαῦεΙγ οἳ ὑμῖν ἀρδοτῖρίῖοηυ, ἵ5 

Ἠϊσμ]ν Ἱπιρτοῦαβ]ο απά τιε]οάτατηαίίο 1π Ιίδε], απᾶ ἀῑτεσίιγ οοη- 

ὑγδαϊοῖβ πο οοπὔεπιρογασγ ποίϊοθ οἵ «βρη ἴῃ 105. πηαῖη {αοῖς.. 

Έτοπι πν]αίανογ 5οπχγοθ ἴΠετείοτο Ἠεσεδῖρρας πιαγ Πᾶνα ἀεγῖνεά 8 

Ιπ{ογπηαίοἩ, 165 15 νΠο]σ απαςνογῦμγ. ΝΟΥ οαπ ψ6 ἀοιιὺ ἐπαῦ Ίο 

Ίνα Ἱπάθρίεα {ο οπο οἵ ὑποβθ ΤοπιαΠΟΘΕΒ η σγηῖο] {π6 ο πάαϊσίης 

ΟἨτῖβᾷαης οἱ Έδεεπε {επάεπεῖες Ίονεά ο σταΒ{γ ἴμο παίατα] οατ]οβῖ{γ οἵ 

0λαῖτ ἀῑδοαῖρ]ες τεδρεοθῖπσ πο Εγεί {οαπάετβ οἵ ἐμ ΟΠανο]”. Τη 1]κε 

ΠΙΔΏΠΕΥ Ἠβδεπθ Ροτίγαϊζ5 ἃ} 6 εἱδαπ]εγο Ῥγεδεγγεά οἱ ὑΠ8 Αροβίϊες Ῥείενὸ 

απά Μανίου ἡ ΒΟ. ταρτεδεπῦ ἴΠοιαη ἃ5 Ηνίης ἢ. ἃ 5Ρ81θ ἀῑεῦ οὗ 

Ἠετῦς απά Ῥεχτίε. [1 Ῥε]ῖενε 150 ὑπαὺ 1 Ἰανο εἰδεν]ετο Ῥοϊπθεά ος 

Πιο ἐσθ 5οαγσθ οὗ {Πῖ5 ἀεδοτῖρθίοη ἴῃ Ἡερεεῖρρις, απ ἐλαῦ 16 15 ἔα]καιι 

{ποπ ὑπὸ «Αβοθη οὗ ο απιος” ἃ ο, πάςο-ομτϊκάαπ πποτ]ς εἰαπιρεά, 

85 6 Ἠαρρεπ 6ο Κπον, πΝΙζΠ ὑπ πηοδύ ἀἰδΗποίίνο Ἐδεεηο {θαίιγοςἜ. 

Βαυὺ 1 πο ἔσσῃ 1Τοπι εδ τε]σῖοα5 πον 6]5 οἵ ο πάαίο ΟµηΙβΙαπ1ῦγ 

{ο εαν απά ΤΟΥ͂Θ ἰπβιπγοτῦμγ 8οπχςθθ οὗ Ιπ{ογπιαίίοη---ἴο {Π 6 

ΟΌΒΡΘΙ5 οὐ ἐπ Αοἲ5δ ου ἴπε ἘΣ) βύ]65. οἵ δὲ Ῥαπ]---'νο [81] {ο ἀἴδοονον 

ἴμο {αϊηίοδέ ἴτασες οὔ Ἐδδεπίδηι ΤΠ «απ16. ἜΤ]ο Πϊδζοτῖσα] ὦἆαπιες 

βαγ5 ἃ γεοεπύ πντίδες, «]ιουν5 ῬΠατϊραϊο Ῥαῦ ποὺ βδεπο βγπιραί(μ]ος7. 

ΤῊ 5 15 ἴτιε οἵ /α1ΠθΡ, 85 16 15 ἔγαο οἵ 86 εατ]γ ἀἰδοῖρ]ες ἵπ 086 τηοί]ευ 

Οτο] οὗἉ “6 πΞΆ] τα σεπεγα]]γ. ΤΠ ὑθιρ]6- υἱύπα], {Π6 ἆα1]γ δαοτΊῃοςς, 

Βιιρσοοδύθα πο 5ογαρ]ε5 {ο ὕπο, Τπ6 οπ]γ ἀἰβυϊπούϊοη. οἵ πηθαίς, υΒ1Ὸ ἢ 

ἴΠαγ τοεοσηϊσεᾶ, σας ἐμ6 αἰβυπούϊοη οἱ απῖπια]5 οἶεαη ἃ πα αποἱθαη ἃ 5 

Ἰαιά ἆοννπ Ὦγ ὑμ6 Μίοβαϊο Ίαν. Τ]ε οπΙγ βαοτβοῖα] νῖοβτης, υΥμῖο]ι 

Ώιεγ αὐ]οντεά, πεγο νιοθῖπις οΏενοᾷ {ο 14.015, Τ]εγ 6οοἷς ὑμθῖν ρατί ἴῃ 

ιο τε]σίοιις οβ]σοθ, απά τηϊχϑα {8ε]γ ἴῃ ἴμο «οπΙπποῦ 16, οἱ ὑποῖν 

{ο]]ουν-15γαε]1ζο5, ἀῑδαπσι]ε]αά ἔγοπι ἔλεπι οπ]γ 1η 15, ἔμαῦ ζο ὑμοῖν 

Ἠεῦτοαυν ΠπΠοτίέαπος {που 5αρεγαάεἆ ὑπ6 Κπον]εᾶσε οὗ ἃ Ἠϊσ]ιεν ὑσα θη 

1 9606 ἄαἰαίίαπε Ῥ. 366 Βα. 
3 566 ἄαἴἰαίίαπα Ῥ. 324. 
8 Οἶεπι. Ποπι. κἩ. 6, πΏετο Θὲ Ῥεΐες 

15 πιαᾶς ἴο 5α7 ἄρτῳ μόνῳ καὶ ἐλαίαις 
χρῶμαι, καὶ σπανίως λαχάνοις ; 6011Ρ. 

Χν. 7 ὕδατος μόνου καὶ ἄρτου. 
4 ΟἸεπι. Α]οχ. Ραεᾶαρ. Ἡ. τ (Ὁ. 154) 

σπερμάτων καὶ ἀκροδρύων καὶ λαχάνων 
ἄνευ κρεῶν μετελάμβανεν. 

ὅ 8566 ἀαἰαίίαπα Ρ. 5367, ποῖθ. 

6 Εριρμαπῖας (Ἠαεγ. χχχ. 16) Ίηθη- 
Ώοπβ πο Ροϊπίς εερεσϊαΙ1σ, ἵπ πο 
ἴπο «Ἠατασίεν οὗ {115 ποτ] 15 ΒΠΟΠΗ : 
(1) Τὸ τερτεςεη{οᾶ ᾖαππθβ ἃ5 οοπάθΏ]- 
ἴησ {Π6 βαοΓΙΠ6Θ8 απᾶ ἴπο Ἀτο οὐ ἴμθ 
β]{αΣ (5860 8φοτο, ΡΡ. 271-373): (2) Τὸ 
ῬᾺΡΙΠΒη6α {Π6 τποβὺ πηΐουπαθα ομ]ατῃ- 
ηῖθς ραϊηβὺ δύ Ῥαπ]. 

7 Τήρβιαβ, Φε]ιεπι]εῖ' Β0οῖ-],οπίσοπι, 
Ρ. το. 
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απά {Π6 Ίο οἱ ἃ Ὀείθεγ Ἰορο. Τὸ γνας α[οσεί]εν νη(λῖπ ὑπ 6ρ]ογο οί 

οτίμοᾶος ο πάαΐδτα ἐῑιαῦ {1ο ο οσνῖδη εἰεπιοπὸ ἴῃ ὑπ6 ΟΠτὶςίαπ Ῥγοίμον- 

Ἠοοά {οατπᾷ 105 βοορο. Έββδοπο Ῥεοι]αγ]θς δ: ἔἶιο ορ]οοῦς ποϊ]ου 

οἵ Αγπιρα{Ἡγ ποὺ οἵ απ ραίἩγ. Ίτπ {π6 Πείουγ οἵ ἐπθ Ἱηζαπῦ ΟΠ το 

{ον ὑπ6 Βτεύ απατύοτ οἵ ἃ ορηύτιτγ Ἠροεπίςπῃ 15 α5 ἐ]οισ]ι 16 6 γα πού. 

Βαῦ ἃ Όππο σαπης, ὙἨ6Π 8.11 ὑ]]ς γνας οἸιαησεά. Ένεη α5 θα] α5 ὑΠ6 Έβεοπο 
ΠπβπεηςσΘΒ 
γΙβΙΡ]9 Ῥθ- 

ΟἨτ]βατπ οοπαπηαπΙὔγ οἵ {Π6 πιεῦτορο[1β, πΥΠΙοΠ τπαγ Ροββῖβ]γ ανα Ῥθθη 1οτθ 111θ 

ἀπθ {ο Ἓβδεηπο Ἰπῄπεηοςθς’. ΕἾνΘ ΟΥ κκ γεατς Ἰαίαυ, ὑπ6 Ἰιογοβῖσα] νο 

θασβῖης γ]]ομ Ἠτοαίεπαά ὑπ6 ἰπύθουϊγ οἵ ὑπ6 (οβροὶ αὖ Οοἱοβδω 3.919 888. 

5ῃονγβ ]αῦ {115 (ρε οὗ παδίβτη τγὰβ αἱτεαᾶγ αύτοπςσ εποιισ]ι πη 

ἴπο ΟΠτιγο] ο οχοτύ ἃ ἆαπσετοις Ιπῄπεηος οἩη. 105 ἀοοῖπα] Ῥατίζγ. 

Έπεη οα1ηθ πε στεαῦ οοπνα]βίοή--- ιο ογετίμτουν οὐ {Π6 «6 υ 5} ΡΟ] 

δια πϑίϊοθ. ΤΠΙΒ να ἴλο ὑατηῖπσ-ροϊηῦ ἵπ πο τε]αξίοηπ5 ἸῬεῦτγοθη 

Ἡβδεπίδτη απά ΟλτιρϊαπΙ(γ, αὖ ]εαδό ἴῃ Ῥα]εδίποθ. Τ]ο Ἐβδοπος ν/ΘΓθ 0οπςς- 

εχίγεπιθ βαῇεγοτς π ἴἶο Έοπιαη Ίναν οἱ οκίειπιΙπαξίοῃ, Τῦ 5θΘεΠιΒ έρως, 

Ρτοβαβ]ο {]ιαῦ ὑμαῖτ οτραπ]ζαὔϊοι Ὑγαδ ΘΗ τ ΘΙ Ῥτοκεπ αρ. Τῆα5 οαδῦ πας, 

ο. γι, ὍΠεγ πνετο {96 {ο επίεν ΙΠπύο οἴὔμει οοπιρ]παδΙίοης, νηι]ο {Π6 

5Π00Κ οἱ ὑπ τεσεπύ οαὐαδίτορΏο πνοα]ά παζατα]]γ ὑατη παῖτ ὑπμοασ]ῦς 

τηὔο Ώθυ οΠαπηεΙ5. Αὐ {Π6 6απ1θ {παθ ὑπ 6 πθασθτ Ρτοχϊπηζγ οὗ ἐπ 

ΟἸὨτιβύϊθηβ, νο πα πη]σταίεά {ο Ῥετοαα ἁπτίης ὕΠπ νναχ, σου] Ῥτίης 

ἔμεπι πο οἶοςο οοπὐαοῦ νηθ]ι Πο ποὺ {αμ απά ςαΏ]εσῦ παπα {ο 105 

ΙΠΠπΕΠςΘΒ, ἃ5 Πα6Υγ Ἠαᾶ πεγετ Ῥεεπ 5αρ]εοῦεά Ῥείοτε”. Βιιύ, ν]αύευετ 

πιαγ Ῥε με εχρ]απαίίοη, 1ο {αοῦ 560ΠΙ5 οργίαϊη, ὑπαὺ αξὔεν ὅ]ιο ἀεδίτπο- 

ἄοη οἱ «ογαδα]ετη ὑπ Οτίβίαπ Ῥοάγ τας Ἰαγσε]γ τεϊη/{ογοσᾶ {γοπι λαῖτ 

γαΠ]5. ΤῊΘ  πάαϊζίης θεπάεποῖεδ απποπς [Πο Ἠερτενν ΟΗτὶβίατς, πυμ]ο]ι 

Ἠμετίο μα Ῥεεῃ ΒΟΥ Ἐματϊραϊο, ατθ Παποθ{οτίῃ ]ατσε]γ Ἐϊρεπο, 

2. Τῇ ἴἶιεη ΠἨϊςύοτγ {8115 {ο τενεα] αΠΥ 5ος αοχύετηα] οοηΏηθχῖοη 2, Ώο {μο 

να Ἑβεοπίδπι ἴῃ ΟἨτῖδῦ ἀπ Ἢϊ5 Αγρορί]ες α5 {ο 1501 γ ὑπ6 ορίηῖοτ ΤΕ ΕΣ 

ἐποὺ Ἡδροπο Ιπῄπεηοθς σοι ὐθα Ιατσε]γ ὅο ὑπ οπατασθονϊςθῖο {θαύαγος Ίαγοιχ ἴ]ο 
ΠΘοΥῪ οὗ 

οἵ Ὁῃ86 (.οβΡεΙ, 6ο] α νυν, 1 ἐεπαβ]ο αὖ 811, τυσιβῦ ΠπΠα τύβ αρροτύ 1" 3. ροι- 

βοππο αὐγ]]ίπο οοἰποίάθποθ Ῥούνγορη ὑμ6 ἀοοϊχῖπος απιά ργδούϊοθβ οὔ ὑπὸ ΠΟΣΙοΠ2 

Έϊβδεεπες απά ὕποβθ νη]ο] 105 ἨἘοιπάες βαππροά παροηπ ΟμτΙςαπ{γ. 

ΤΠή5 1πάεεᾶ 15 ὑπ τεα]]γ ἱπιρογίαπί Ῥοϊηῦ {ου ψιὐπουὺ 10 {ΠπΠ6 οχύετπα] 

ϱΟΠΏΘΧΙΟΗ, 6ΥεΏ 1 Ῥτονεᾶ, ποιά Ῥο ναϊαείθβ. Τ]ο απεδοη 18 

ποὺ νπείμεν ΟΗΥΙΕΕΙαΠΙΟΥ 4Γ056 απϊά βαοἩ ἃ Πα απο] οἰτοατηδίαηος, 

Ῥαΐ πον {αν 16 παδ εγτεαθεᾶ απᾶ ταοι]άσᾶ Ὦγ μορο οἰτουτηβύθῃοοβ, 

1 Ἐοπῃ. χἰγ. 2, 21. 3 8566 ἄαἰαίίαπα Ῥ. 322 84. 

γον 58, θη δῦ Ῥατ] πιο {ο ὑΠ6 ἨοπιαΏβ, νγο ἀεῦεοῦ ργϑούϊοθβ ἴῃ ἴ]α 
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(Ὁ) Οὗ βουυ- 
8:66 οὗ {Π6 
βαρραίΏ. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΒΕΡ. 

() Νὸον οπο ροϊηῦ π]ῖο] οβδρεοῖα]]γ εἰτηκος 15 1η ἴλο «/ονς] 

Ἠιςζογ]απ5 αοοοαπῦ οὗ {πο Ἔδεεπας, 15. ὑμῖν κἰτῖοῦ οΏβετταηπσο οὗ 

οετίαῖη Ροϊηίς ἴῃ ὑπΠ6 Ἠοραῖο οεγεπιοπῖα] Ίαν, 1ηοτε εερεοϊα]]γ 1ο 

α]ύγα-Εματίρδαῖο τίσοατ νζἩ νο] εγ Κερί ἴμε εαὐδαίΠ. Ἠον {ντ 

{πον οοπᾶιιοῦ ἴῃ {1185 τεδρεοῦ Ίνα οοηβἰςζεπὺ υηζἩ ὑπ6 {εασμίησ απἆ 

Ργασίῖοο οἵ ΟἨτῖςῦ τπαγ 6 56εη Ίοπι ες Ῥοβξασος αποϊθᾷ ἵπ {ο 

Ρατα]]ε] ΘΟ] τη 5 σνἩ]ο] {ο]]ουυ : 

ἔᾗεβας σοῦ οἩ {πο εαρραί]-ᾶαΥ 

{πτοτβΏ {Π6 6οτΏη Πε]ᾶς; απᾶ Ἠῖς ἀῑςοὶ- 

ΡΙΕεΒ Ῥεραπ {ο Ρ]αοσ]ς {Π 6815 οὗ οοτΏ δη 

{ο οαὐ τ... Βαΐ ππεη πο Ῥμασϊςεες 58 

10, ΠΥ Βαϊ αππίο Ἠϊτα, “Ῥελο]ᾶ, ἴιΥ 

ἀἱβοῖρ]εξβ ἄο {παῦ πγΠῖοΏ 10 15 ποὺ Ἰαπγία] 

{ο ἆο προηπ {πο βαρραίη-άαγ. Βαΐ Ίο 

βα1ᾷ ππίο {λεπα, Ἠατο ο ποὺ τοαᾶ π]αῦ 
Ῥανιά αῑά...ΤἨο βαυὈραίμ πας πιαθ 

ΤΟΥ ΤΠ8Π, απᾶ ποῦ ΤΠ8Η Τοχ {πο βαβραί{Η. 

Τηετεῖοτο ἴμθ Ῥοπ οὗ Μαη 15 Τιοτὰ ετεπ 

οὗ {89 βαῦΡρα{]ι-ᾶαγ...” 

“Τὺ 15 Ἰανγία] {ο ἀο πε]] οη ἔ]ιο βαῦ- 

Ῥαϊῃ- ἀαγβ᾽ (Δίας. χη. τ--- τῶ; ΜΆ Κ 1. 

23-:]. 6; Ίπακθ τἱ. τ---11, σῖν. τ---6. 

1 ἀταίσ (τπ. ϱ. 233) οοπβἰάςτε 815 
ηβχγαίϊνθ απ ΙΠπίετρο]αίοη πιαᾶθ ἴγοπα 
α. Ῥαπ]πο Ροϊηῦ οἳ τίοπ (αἶπο Ῥατ- 
ἨπΙβί5δεπο ΤαπάςηΣ-Ιπετρο]α[ίοη ἢ). 
ΤΙ ἴπεοτγ οἱ ΙΠπίθγροΙΒΒοἩ, 1Π{6Γ- 
Ῥοβίπβ ἨΠΘΙΘΥΕΙ {πο ογίάεησο 15 πη[α- 
νοπταβ]θ, οπῦ5 τρ 81] αγσαπιοηί ὮΥ ἴμθ 
χοοίΒ, Τη {Π|15 ΙπβίαπςῬ Ἠοπεγετ ἀτᾶίπ 
15. ΟΠ ΒΙβύθ αὐ] οατιγίησ οὐ ἃ Ῥτϊης]- 
Ῥ]6 ΒΟ ο Ῥτοδαὶν Ίαγ5 ἆοπη 6]56- 
ΦἨθΙΘ. Ἡο τεσατὰς ἴὖ 85 {πο στοαί 
πηθτϊο οὗ Ῥααχ απᾶ Ἠϊ5 αο]μοο], ἐλπαῦ 
{Π16γ εχσρ]αϊηθᾶ {μο οχ]σίῖη οὗ ἐμ (οε- 
Ῥ615 ΤὮγ ο οομπῆϊοὺῦ οἳ πο ορροβῖησ 
6ΑΙΠΡΒ, ἴηθ ἨΡ]οπῖ{ο απἆ {πο Ῥαπ]]ϊπο, 
“ΒΥ ΠΡ πιαδίετ-καγ. Ἡθ δα 5, “ ογ]- 
οἶδ πας Βτεί ραί ἴῃ ἃ ΡοβΙ{ῖοπ {ο {αβῦ 
νηαῦ 15 Ἡϊρίοτίσα] ἴῃ {πο 4οβΡ615, απᾶ 
ναῦ Ώθαχ5 Πο Εἴαπιρ οὗ ἃ Ῥο]οτηῖσα] 
ἰθπάσπογ (πας εἴπεπ {οπᾷαπίΙΟβ6η Ῥο- 
Ἰεπήςομοη ΟΠατα]ύεντ 8). Ἰπᾶεεᾶ 
Ῥγ ἴΠ]β ΤΙΘΑΠΘ πο εἰοπεπί οὐ {πτρί- 
ὙΟΥΠΥ Ἠβίουγ ἴῃ {πα ἀοβρα]5 ππε]ές 
ἄοππ {0 α ΠΗΙΠΙΠΗΠΗΙ ) (πτ. Ρ. 224). [ἢ 
οἴου γγοτᾶς ἴμο Ππάστιεπί 15 ποὺ {ο Ῥο 
Ῥτοποπποθά προη {1ο ονἰάεπσθ, Ὀαὺ 

ἑΑπᾶ ἴἨΠογ αγοῖᾶ...ἰοποηΏῖησ ΑΠΥ ποτ]ς 

(ἐφάπτεσθαι ἔργων) οἩ πο 5αὈρα{]ι-άασ 

ΤΏΟΥΘ 5οταρπ]οτς]γ ἔμ) απ οὗ ἘΠ 6 76 5 

(διαφορώτατα ᾿Ιουδαίων ἁπάντων); 1ος 

{86 ουϊάβθηοθ πιπςδῖ ὈΘ πια {1]αξεᾷ {ο δαὶ 
{6 παρστηθηῦ. ΤΠο τηϑίμοα 15 ποῦ που’. 
ΤῊΘ βθοίδυδη8 οὗ ἴῃθ 5εοοπᾶ οθηύττγ, 
νηθίπεν ὁπάαίο ος δηῃὐὶ-“πᾶδῖο, δα 
βενοτα]]σ . Οπεῖτ «πηαξίογ-κογ.. ΤῊ 
ΠΙΒΘΙΘΙ-ΙΚ6Υ οὗ Ματοῖοη νγὰϑ ἃ οοπΠ]οῦ 
8]5ο---ἴ]ιθ απ{ασοπ]ςπα οὗ {πο ΟἹ απᾶ 
Νον Τοβδίαπιεηίς. Ὁπάος Ἠϊ5 Ἠαπᾶς 
[868 Ἠϊβίοτῖοα] εἰοπιοηί 1π {πο Χεν Τες- 
{αππθηῇ 4δεο]τεᾶ ταρῖά]γ. Τη ταξ- 
ἴ6γ-καογ οὐ {π6 απἰῖ-Μαγοϊοπῖϊιο πτῖθατ 
οὗ ἐμ ΟΙεπιεπίηθ Ἠοπιῖ]θςβ πας {κ8- 
56 ἃ οοπΏϊοί, ἴΠοαπση οὗ αποίμοατ 
ΚΙπ---ἴηἩθ οοπβ1οῦ οὗ γα απά παίοτ, οἳ 
{πο βαοτίβοἰα] απᾶ πο Ῥαρβρπια] ϱ75- 
ίσης. Πθχογες βαογΙβοθ παδ Ἠεή- 
Ποπεᾶ πιὰ αρρτονα], ἴπειτο παςξ ὃ 
ἑΤοπᾷεησ-ἰπετρο]α{ίοπ ({5εο αὐοτο, 
Ῥ. 370 54.). Τη [Π15 ΠΙΠΏΠΘΥ ασαῖη πο 
δεππαίπο εἰαπιεπί ἴῃ {π6 Ο]ᾷ Τοβίαπιοπ{6 
τηθ] θα ἆοπγα ἐο ἃ ΠΙΙΠΙΤΗΤΗ. 

3 ατϑδὺ ἨοπεγεΓ (11. Ῥ. 228) 5668 8 
οοἰποίάθηοθ Ῥεῦπεσι ΟἨτὶςς ἐθασμῖηςσ 
δα Ἡβεοπῖβτη ἴῃ {5 ποσο. Νοῦ {ο 
ἄο Ἠϊτα Ιπ]πβίϊσο, 1 πι] ἰαπε]αίο 5 
ΟΥ̓ Υοτᾷβ (οοιχθοὐῖης Ἠοπθγοσ ΒΘΥΘΙΔΙ 



ΤΗΕ ΒΡΡΕΝΕΣΡ,. 

566 8150 ἃ Αἰπηϊ]ατ Ιποϊάσπῦ ἴῃ Τηι]κο 

ΧΙ], το---17). 

«Το ᾖαπς πϑυθίουθ βαϊα ππ{ο Ἠϊπη 

{μαὺ πας οπτεά; Τὸ 15 ἴπο βαὐΡραί]ι-άαγ; 

1 15 ποὺ Ἱαν/α] [ον περ {ο 68ΥΤΥ {ΠΥ 

Ῥαᾶ. Βαευΐ Ίο αηβποτεᾶ {ποαπα, Ἠο {]αῦ 

πηβᾶθ 11θ π]οίθ, ἴ]θ βαΤΠθ 5814 απίο 

118, Τακο τρ Τμ Ῥεᾶ απᾶ πα]ς.... 

ΤΟΥ ἴον {1ο ον γ5 ἀῑᾶ ρογβθσπ{θ 16βι18 

απᾶ βουρῃῦ ἴο Εἶαγ Ἠϊπα, Ῥεσβαςο Π6 

αἷά «θε {Ππίησς οπ {π6 βαρραίη-ᾶαγ. 

Βα 9658 απαβπετεᾷ {μοπι, ΜΥ Ἐαἴ]ετ 

σου κοί δἰ Πετίο, απᾶ 1 ποτ] οἷο. 

(4οῦη τν. το---τϑ; 6ΟΠ1Ρ. γη. 22, 23).᾿ 

«Απᾶ 1 πας 86 βαρυαίμ-ᾶαγ ΘΗ 

16518 πιαᾷθ 1ο οἶαύ, απᾶ ορεπθᾶ Ἠ18 

6ΥΟΕ...... ΤΠογείοτθ βαϊῖά βοπιθ οἵ ἴ]θ 

ΈΠατΙ6εΘΕ, ΤΗΙ5 τηαη 15 ποὺ οἱ ἄοᾶ, Ῥθ- 

681886 Το Κεερείῃ ποῦ πο βα θα Π- ἀν 

(99 μη ἰχ, τ4, τ6].᾽ 

[Π6Υ ἄο ποῦ τεπ/ίπτθ 50 ΤΟΝ 85 ἴο πιογθ 

8 Ὑ655613, ΠΟΥ {ο ρϑυΐοστα {Π6 τηοϑὺ ηθ- 

ΟΘΒΒΑΙῪ οῇ16θ5 οἳ 1ο (1. ο. 11. 8. 9).᾽ 
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(1) Ῥαῦ ἴλετο νετ οἴμεν Ρροϊπῦς οἵ οογεπιοπῖα] οΏβαιναπορ, ἴῃ (1) Τµας- 

ΟΕ ἴμαξο ἰμο πιοδὺ το- Ὃ πα 

Τη {15 τερρεοῦ νε 

Ϊ ἱ μα. πα] οἳ- 
ἴμο Ἐματίδοο νγας 5/Ποιοπῦ]γ ππαζθ απά 5ογαρα]οαδ ἵπ 5 ΟΏΒ6Γ- βοτναησ68. 

ψαΠοθΘΡ; Ῥαῦ πιὺ ιο Έβρεπο ]οδο αΡ]αίίοης Ίος ἴ]ο ργεάοπιπατό 

φησι πο Ἡβδυπαςρ 5ιρεγαάεά ὕο ἴιο Ίαν. 

τηαγκαβ]ο γας είν Ῥγασῦϊιοο οἵ οοηβαπῦ Ἰαβταῦίοης, 

{εαύατο οἵ 118 τε]σίοιβ τΙίπα]. Ἠετο ασαϊηπ 15 ΜΠΠ1 Ῥο Ιπβίτασθῖνο 

ἴο σοπιρατθ {πο Ῥυϑούϊοθ οἵ ΟἨτῖδὺ απᾷ Ἠ1ς ἀῑβοίρ]αες νηῖἔ] {π6 ργασθῖοο 

οἱ {πο ἘἩββεηςΒ, 

ἑΑπᾶ νηθη [αγ ΒΔ 5ο11θ οὗ Ἠ18 

ἀἱδαίρ]ος εαί Ῥτεαά πι ἀεβ]εᾶ (ιαῦ 

18 ἴο βαγ, πηπαβΠεη) Παπᾶςδ; ἴοι {Π6 

Ἐλατίδοος απᾶ 811 {ἴ]ο ἆᾖανβ, εχκεερῦ 

ἴΠεγ παβΏ ἴΠεῖτ Ἠαπᾶς οὐ (πυγμῇ), ει 

ποῦ... ΤῊ ῬἘΠαχίβθες απά Εοτῖρεβ αξ]κεά 

Ἠπτη, ΝΗΨ ππα]]ς ποὺ ὑπ γ ἀῑδοῖρ]αβ αο- 

οοχάϊησ {ο {π6 {παβΙοη οὗ πο 6] ΟῚ 5 

χηϊβρτ]ηζς 1η ἔπΠ6 ΟὙ 661) : “ἘῸΣ {Π6 οοἩ- 
ποχίοη οὗ 9655 1 ο Έ]ββεπες 60Π]- 

Ῥατ6 ΠΊΟΥΘΟΥΟ6Υ Ματ] χὶ. τό καὶ οὐκ ἤφιεν 
ὁ Τησοῦς ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ 
ἱεροῦ πὶ ἢ ᾖοβερητις Β. “7. Π. 8. ϱ ἀλλ᾽ 
οὐδὲ σκεῦός τι μετακινῆσαι θαρροῦσιν (οἱ 
᾽Εσσαϊοι).᾽  Ἡοθ ἆοθβ ποὺ εχκρ]αίπ ν]αῦ 
815 ποίϊοθ, πΠπΙσὮ Τ6ΙΘΥΒ ΒΟΙΘΙΥ ἴο {Π6 
ΒΟΥΓΠΙΡΌΆΪΟΤΙΒ. οΏβατγαησο Οὗ [Π6 βαβρα{1, 
Π85 {ο ἄο σι πο ρτοϊαπαδίοη οὗ {Π6 
{επαρ]θ, τιν Π10Ὴ ὑπ Ῥαββᾶρο ἴῃ πε 

«9ο ἴΠαγ παβὮ ΠΟ], π]οῖο Ῥοᾶγ 

(ἀπολούονται τὸ σῶμα) ἴῃ οο]ά ππαῦε: 

απᾶά αἲνετ {Πῖ5 ρατίβοαβῖοπ (ἁγνείαν)... 

Ῥεΐηρ οἶθαΏ (καθαροί) ἴ]εγ οοπιθ ἴο ο 

το[εοίοτγ ({ο ἄ1πο)...... Απά Υηεπ ἴἨεγ 

Ἠαγο τεὐιγπεᾷ (ἴτοπα {]αῖχ 4αγ΄5 ποΥ]ϱ) 

ἴΠεγ 5αρ ἴπ Κ πἹαηπου (8. ὦ. 1. 

8: Ὁ}: 

οβρε] 15. αἸοπθ οοποθγπθᾶ, 1 Ίατο 
5θεπ Οὐδ᾽ ἨΙβίοτγ ἀοροτίροᾶ 835. ἃ 
ἐτηββίθτΙγ ᾽ ποτκ. Το ἢγβὺ τεᾳπ1β1{6β 
1η ἃ. Ἠ]βίοτίαη 816 ΔοοΠΤΑΟΥ 1η βἴαίίησ 
{ααῦς απᾶ βορτια ἴῃ ἀταφίτπρ 1ΙΠΙΕΥ- 
6πσθΒ. δ ποῦὺῦύ {Π656, 15 15 αἸ Πα] ἴο 
566 π]αῦ οἰαίτας α Ἠϊςίοτγ οδη Ἠατο ἴο 
{115 Ποπουταρ]ο εριζπεῦ: απᾶ ἴῃ ἴ]οβθ 
Ῥοτίίοπβ οὗ Ἠῖ6 ποτκ, πΠΙοἩ 1 Ἠανθ 
οοπεα]{θᾶ, Τ Ἠανο ποὺ Ιοππά εἴδπεν. 
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Ατοῖᾶ- 
8.166 οὗ 
ΒΟ ΔΉ ΡΘΥΒ. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ. 

ἜΣ: Βαυΐ Ἡο απαπετεᾷ...1θ Ἡγροοστῖτες, 
Ἰαγίπς αβ]ᾶε ἴπο οοτηπηαπάπηεη{ οὗ αοᾶ, 

Υθ Πο]ᾶ ἐ1ο ἰγχδαϊοη οὗ ΠΙΘΏ....,) 
εΝοῦ ἴλαῦ ψΠΏΙοἩ ροαείἩ Ιπίο {Π6 

ποπ ἀθβ]οίῃ ἐπ ΊπαἩπ: Ὀταί {λαῦ 

ν;Ἡ]οὮ οοπιείΏ οαὐ οὗ {πΠ6 πποἉ{Ἡ, {Π18 

ἀθβ]είἩ {πο πιαπ...... με ἴπεπα 4]οηθ, 

{παγ 6 ῬΗτά ]εαᾶετς οὗ {π6 Ῥηπά...” 
«Το οδαὺ σι πππαβεηΏοπ Ἠαπᾶς ἆθ- 

Β]6ίῃ ποὺ {πο τηβη (ΜαΜῦ. αγ. ---2ο, 

Ματ] ν. τ---23) .) 

«Απᾶ θη {πο Ἐπατίβθο 587 10, ΒΘ 

πιβχνο]]οᾶ {πδὺ ΠΘ Ἠαᾶ ποὺ βτβί γγαβ]ιθᾶ 

Ῥοΐοτα ἄἴππετ (τοῦ ἀρίστου). Απᾶ ἴ]ο 
Τιογᾷ βαὶᾶ αππίο Ἠϊτα: Νου ἆο το Ῥ]8- 

1Ι6668 τ ΚΘ οἶθαπ {π6 οπίβιᾶο οὗ ἴ]ο 

ουρ απᾶ {πο Ῥ]α{{οτ...Σ9 Τοο]β...Ῥε]μο]ᾶ 

811 {Π]πσς α1θ οἼθαη ππίο τοι (1 πΚ8 

χὶ, 38---41).᾽ 

“ΑΥ̓́ΔΕΥ ἃ Τεαχ’5 Ῥσόρδίοη (Πε ποτῖςε) 

15 δασηϊξέθα {ο 61956 ΙΠΊΘΤΟΟΠΣΕΕ (πρόσ- 

εισιν ἔγγιον τῇ διαίτῃ), ἃπια {86 Ἱαρίται 

τγϑίθυβ ἴῃ πὙΠΙσὮ ο Ῥατβοϊραίες Ἠατο 8 

Ἠΐσῃετ ἄεστορ οὗ ρατίῦγ (καὶ καθαρωτέ- 

ρων τών πρὸς ἁγνείαν ὑδάτων µεταλαμ- 

βάνει, ὃ 7). 

“Τὸ 15 ἃ οαβίοση ἴο παςΏ αἴξ 1ἱ, 88 

1 Ῥο!Παἰθα Ὀγ 1ὐ (8 ϱ).᾽ 

«Ῥαοκεᾶ απᾶ ἀἱξ]οσαίεᾶ, Ὀατηῦ απᾶ 

οταξηΏεᾶ, απᾶ εαΏ]εοίεᾶ {ο επειγ Ίπ- 

βίταπιεη{ οἱ ᾖοτίπτθ ... ἴο πιακο ἔπεπα 

εαῦ βἰταπσο Σοοᾷ (τι τών ἀσυνήθωρ)... 

{Ἠεγ πετε ποὺ Ιπάποεᾶ {ο βαι τη (8 το). 

ἑἘιχοτοαϊεῖησ {πεπιεε]τος 1πΠ...ἄ1τοις 

ἹπείαίΙοηΏβ (διαφόροις ἀγνείαις...ἐμπαι- 

δοτριβούµενοι, ἃ 12). 

Οοπποοῦθᾶ ης 5 1άεα οὗ εχίετηα] βασι 15. ὑπ ανοϊάαπσθ οὗ 

οοπίαοῦ νηθ 5ἴΤαΠς6ΘΥΒ, 8 Ῥθ6γβδοΏ5 πο ποπ] οοπηπηπη]σαζθ ϱεΓε- 

πιοπ]α] ἀθβ]επιεηῦ, 

1510 

ὙΓΠΟΒΘ. Ῥτοίεβδῖοη ΟΥ οἸατασίετ Ῥ]αοθεά ἴλμεπι ἴῃ ὑπ οαίεσοτγ οἵ 

Απά Ἰεγο ἴοο ὑπ Ἐϊσεπο νυγεηῦ τητο], Ῥεγοπά 

Ῥμανίεεο, Τὴ Ῥ]αγίκεο ανο]άεἆ επίϊ]ες ΟΥ̓ α116Π5, ος ἴἶοδθ 

6βίηπθυς; Ῥιαῦ ο Ἐδδεπο βΏτιπ]ς ενεη {γοπι ἴπο Ῥτοβαβοπεις απἀ 

Ιη{ετίογ σταᾷο5 οὔ 5 οὗ οχο]αβῖνο οοπητηιπΙϐγ. Ἠετο ασαῖι νε 

ΤΙΑΥ ῬτοβίαβΙγψ οοπΊρατθ {Πο βαγίησς απά ἀοΐησς οὔ ΟἨτ]ςὺ τ ἴιε 

Ριϊποῖρ]ες οἵ {15 5οοῦ. 

“Απᾶ ν]οαη {πο εοτῖρθβ απᾶ Ῥλατί- 

5665 βαν’ Ἠϊτα οαί τὶ {Π6 ῬαπρΗονηβ 

απά ΒΙΠΠΟΘΙΑΦ ἴπογ εαῖᾷ αππ{ο {πο ἀῑξοϊ- 

ρ]65, ΓΗΣ οαΜεί]Ἡ τοττ Μαβίατ πῃ {πο 

ραῦ]σαηΒβ απᾶ {πο ΕΒΙΠΠΘΙΒ...’ (Ματς 

Π τὸ Βα., ΝΜΕΙΗ. ἴχ. το 5ᾳ., Ίακο γ. 

30 54.). 
«Τηεγ 58 Υ...ἃ Ετιεπᾶᾷ οἳ ραῦ]ῖσαΏης 

απά βἴπποτς (ΔΙ αὐ ῃ. πὶ. το).) 
“ΤῊ 6 ῬπατίβοῬς απᾶ 1ο 5οτ1Ώ68 ΠΙΤΙΤ- 

πιπγθᾶ, ΒΙΠΕ, ΤΗϊΙ5 πιαπ τοοθϊγοῦἩ 

ΒΙΠΊΏΘΥ5 απᾶ οαΜεῦῃ πὶ ἢ ἔπθπα (Τα 

αν. 2).) 

“ΤΉΘΥ 81] πιαπγπιπτεᾶ εαγῖης {]αῦ Ἠθ 

Ψ/Ι88 6οηΏθ {ο ὈΘ ἃ σποξί σι ἃ ΠΙαΠ 

ἔλαῦ 15 ἃ ΒΙΏΠΕΥ (Ίακο χῖχ. 7). 

«Απᾶ α[ίοτ 5 Ῥατ]βοαίῖοηπ ἴἨογ 

α5εεπηὈ]θ ἴῃ ἃ ρτ]ναίο ΤοοΟΠ1, ΠΏθΘιο πο 

Ῥ6σβοῦ οὗ 8 ἀἰῆετεπί Ῥε]ιαῖ (τῶν ἕτερο- 

δόξων, 1.6. ποῦ 8) Ἐϊδεεπς) 15 Ραυτηϊ θᾶ 

ἴο οη{ατ; απᾶ (5ο) Ῥοΐης Ὦγ ἔπαπιεε]γες 

δια οἸθαἨ (αὐτοὶ καθαροί) ἴ]ι6γ Ρτοβεπῦ 

ΤΠαπΙβα]γθβ αἲ {πο τοϊθοίοτγ (δειπνητή- 

ριον), 8 ἰδ 1 νοχο ἃ βαογθᾷ Ῥτοοϊηοῦ 

(δ 5). 
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«Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ ποπηαη ἴῃ 86 ο ὑπαὺ 

σαβ 8 ΔΙΠΏΘΤ...ρῬεσαπ {ο 85} 15 ἐθοῦ 

πῃ ΠΟΥ ἴθαΥβ, απᾶ ἀῑᾶ προ παπα 

ση] {πΠ6 Ἠ81Υ5 οὗ Ποὺ μποϑᾶ απά Κιββρᾶ 

Ἠ]5 1θ6ύ...... Νον π]θη {πΠ6 ΈῬΠατίβοςῬ 

νγ]ῖσ]ι πα Ῥιάᾶε Ἠϊπη δῶν 1{, ηθ βραΚθ 

ψηἑμίη Ἠϊπαδείἒ, βαγίπςσ, ΤΗῖ5 τα, 1 

ο Ἰαᾶ Ῥεοη ἃ ῬτορΠεῖ, ποπ]ά Ώατο 

«Απᾶ ἴΠαογ το αἰνιαθᾶ Ίπίο ἴοιτ 

σταἆθς αοοοτά ης Το {Π6 πιο ραβςοᾶ 

ππΠ ον Το ἀἱδοϊρμπε: απᾶ {ο {πΙοΥβΒ 

819 τοσατᾶεᾶ 8ἃ5 5ο δ. ΙΠΙΘΤΙΟΥ {ο ἴμο 

ΒΘ6Ἠ1ΟΥΕ, ἴλαῦ, 11 {Ποὺ {οπο] μποτ, ἴ]θ 

Ἰα0ΐεν ναβῃ ἰΠπαῖγ Ῥοάϊεςβ οἶεβΏη (ἀπο- 

λούεσθαι), 88 1 ἴΠεγ Ὠαὰ οοπ1θ ἴῃ οοἩ- 

ἰδοῦ στα α ΤΟΥ οἰ σ᾽ (καθάπερ ἀλλο- 

Ίπιοπα πο απᾶ ψηδὺ ππβητιθτ οἱ νγο- 

τηαη {1Π18 15. ἴῑιαῦ ἰοποπαία Ἠϊπα; Τον 

βΊθ 15 α ΒΙΠΠΘΥ (1 ΚΘ τῇ. 37 βᾳ.). 

φύλῳ συµφυρέντας, ὃ το).᾽ 

Τη α]] ὑππ686 τηϊπ αὔθ 5οταρ]θς τε]αθίησ {ο οθγθπιοπ]α]. ΟΡΒΕΥΥάΠΟΘΡ, 

{86 ἀεπιαποϊαθίοηΏς ΥΠΙΟΗ απο Ἠαι]εά ασαϊηςὺ ὑπ6 Ἐματίδεες ἵπ {6 

ΟΌΒΡ615 σου] αβρΙΥ νηθ ὑεη[ο]ά {ογοο {ο ἴμο Έββεπ6ς, 

(11) ΤΆ {πὸ Ἰαβίταῦίοη5 οἵ ἴμο Ἡβδεπες {αγ ουὐδίνρροα {πο 6Ἡ- 

αοὐπιθηίς οἱ ὑπ6 Μίοβαϊο ανν, 5ο αἱδο ἅιά ὑ]ιοῖτ δβοϑύϊοϊβτη, 1 Ἰανεα 

οἵνοη 1εᾶΡΟΠ5 αροτο {ου Ῥε]ενίης ὑπαὺ {15 αβοεἰἸοῖκπι ννας Του πα θα οἩ 

ο, {αἱ Ρτιποῖρ]α, σπῖο] Ῥοβύα]αζερ ὑΠ6 τη]! συγ οἳ πιαθίεου απᾶ 15 

Ῥα0 σιὐπουῦ 

Ρτορεῖηςσ ὑμῖν ροῖπῦ, οἱ ν/Πῖο]ι πο αρδο]αίοΙγ ἀεπιοπδίταῦίνο Ῥτοοίσατ Ῥο 

σἴνεη, 10 νη]] 6 5αβ]οῖεπῦ ὕο οα]] αἰθεπίῖοη {ο ιο ἐγοπο]απί οοπίγαδύ 

ἴῃ Ῥγαοῦίοο Ὑηῖο] Ἡϊδδεπο Ἠαβῖῦ Ργοδεηύ {ο {πο {9 οἵ ΟἨτῖε. ο 

νο «68ΠΙθ Θαὐϊηρ' απά ἀτίπκίηπσ” απᾶ νγα5 ἀεποπποθά 1π «οΏβθαιιθησθ 

ὍΠΟΥ Ιποοπβιοπῦ η θ]ι με θεποβῖησ οὐ ὑπ6 (9βΡεΙ 3’. 

85 “ἃ σ]αύίοη ἃπα α ν1πο-ριρροτ”,᾽ Ἠο ν]ιο5ο Βγεῦ οχογοῖδθ οὗ Ῥοπγες 

15 τεοοτάεἆ ἴο Ἠανε Ὀθεπ ὑπ πα] ΠρΗσαζίοη οἱ νΊπο αὖ ἃ ἔϑβύϊνθ ϑηΐθυ- 

ζαϊηπηθηῦ, απά νγ]οδε ]αδῦ τηεα] σγας αὐΐθη θα να πο ἀτιηκίτης οἵ 

ν]ηο ἃπα {πὸ οαὐϊηρ οἱ Παβ], σοα]ά Ομ] Ἰανο ϑχοιίθα {π6 Ρ10γ, 1 ποῦ 

ὕλπο ἱπαϊσπαύίοι, οὐ μεσο τὶσὶά αβίαϊπθιβθ. Απά αρφαῖη, αὐθεηίοῃ 

ε]οι]ά Ῥο ἀῑτοοίαᾶ {ο αποϊ]ον Κῑπά οὗ αρείπεηςθ, ν/ηθτο ἴ]ε οοη{γαδὺ 

18 811 {16 πιογο βρθακίηρ, Ῥεσοαιδε ἴμο πιαζίοτ 15 5ο ὑγῖνα! απᾶ ιο 

βογαρ]ο 5ο τηϊηπὖθ. 

“ΜΥ Ἰιθαᾶ σι οἱ ὑπο ἀῑᾶδί ποὺ 

αποϊηῦ (ΤΠ τῇ. 46). 
«Τῃοτ, πΊθη που {αβζοξί, αποϊπί {ΠΥ 

Ἠοαᾶ (Ναί. τι. 7). 

«Απᾶ ΠΥ οοπβῖάθτ οἱ] ἃ Ῥο]]αίοι 

(κηλῖδα), απᾶ ἴποπσια οπθ 15 ϱπιθαγαᾶ 

Πηνο]απ{ατ!γ, ΠΘ ταςς Ἠ18 Ῥοᾶγ οἶεαη 

(σµήχεται τὸ σῶμα, ὃ 3). 

Απά τοῦ 16 Ίιας Ῥεεν 5ίαύθα ὑμαῦ “ὑπὸ Βανίοαχ ο ὑπ6 πνοτ]ἀ...... 

ϱΊιουγεά ν]ιαῦ 15 το αῖτεὰ {ου ἃ Πο]γ 19 1π ιο Θειπποῦ οἩ ὑπ6 Μοιπύ 

Ὁγ ἃ ἀεβοῖρίίοη οἵ ὑπ6 Ἑβεοποςί. 

Βαὺ ταῦθ 5ὔγθες ας Όεον Ἰαῖά οἩ πο σε ῦασγ οὗ ὑμ6 Ἐββεπες; 

1 366 4Ώογε, Ρ. 86. 1 Μα, χὶ. το, Ώπ]κο υἱ]. 34. 

ὃ Ἱπβρατρ Ἠδβσπ6ς Ῥ. 14. 
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(19 Δε- 
οθίΙοΙβτη. 

Τὶ αὐϊησ 
απᾶ ἁτίπ]- 
πα. 
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ΟεΙραςτ. 

(π) ἀνοϊᾶ- 
Άπηος οἳ [86 
Τοπηρ]ο 
β8αΟΤΙΗ 068. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΕΡ, 

απά οὐν Τιογά”ς φαγῖησ ἴῃ ἨΜαϊό. αὶχ. 12 15 αποϊεᾷ {ο βϑύβ 15} απ 

Ἰάεπίγ οἵ ἀοοίήπθ. Ὑεῦ ἴπετε 15 ποἰλίησ αρεοῖα] 1π π6 ]αησαασο 

μοῦ δεί. ΝΟΥ ἵ πετ αἩπΥ οἶο5ε δι Ῥούπεεη ἴο 5ὔεγη 

Ἰηνοεοίϊγθς ασαϊηςῦ πιαγγῖασο νἨῖοὮ | οδερµα» απά Ἐ]Ι]ο αἰὐτιοαίο {ο 

ἴλο Ἐδεεπα, πα ἐῃ8 σεπί]ο οοΠΟΘΕΡΙΟΠ “ΗΘ ἐπαῦὺ 15 8016 ὕο τεσαῖνο 1, 

Ἰοὺ Ἠϊπι τεσεῖνο 16. ΤῊΘ Ῥεβὺ οοτησηθηῦ οη ΟἿΤ ΤΟΥ 5 πιεαπῖησ Ίθτε 

5 ο αἀνίςο οἵ δὺ Ῥϑα]", σῆο τπτὰβ εἀασοαθεά ποὺ ἴπ ἔλμο Ἐϊδδεπε, Ὀαὐ 

ἴῃ {π6 Ἐ]ατίβαίο 5ε]ιοο]. ἈΤογεονετ ὑΠ15 βαυΐηρ τηιιδύ θ6 Ῥα]αποεά Ὦγ 

[πΠ6 σεπεγα] ὕεποιγ οὗ ὑπ «οβρα] παττανο. ΊΝΠεη Ίνα πὰ ΟἨτῖςδῦ 

ἀϊβοιρβεῖπσ ἴμα τε]αθίοπς οἵ ππαη απᾶ πο, στασῖηπς πο πιαγῖασθ 

{ορεῖνα] ὮΥ Ἠῖς Ῥτεσεπσθ, ασαϊη απά ασαϊη απρ]ογίπς Ἱοάάῖης Ὀδη- 

ααεί5 απά υεάᾶεά 118 α5 αρύ βγπηροῖ5ς οὗ ἐμ Ἠϊσμεςυ ἐπεο]ορίσα] 

ἐταῦ]ς, η ]οαῦ ἃ Ἱγοτᾶ οὗ ἀἱερατασεπιεπῦ οὐ τεῦακα, πο 566 Ρ]αϊπ]γ 

ἰλαῦ ντο ατα οοπ{/οπ{εά νηζ] α αρϊπΙῦ νετγ ἀῑΠετεπῦ ἔτοπι ἴΠο παντου’ 

σοι οὗ {ο Ἐδεεπε». 

(ν) Βαῦ ποὺ οΏ]γ Ὕ]μεγο ἴο Ἐδδεπος 5αρεγαάᾶεά ἴο {πο οογε- 

ταοπ]α] Ίαν, ἆοος ἐ]ιεῖν ἐεασ]ῖτπρ Ῥγεσεπί ἃ ἀῑτεοῦ οοπἰταςῦ {ο ἴ]θ Ῥῆοπο- 

Ίηθηα οὗ ἴμο (οβρε] παγγαήνα. ΤΗε 5απιθ 15 ἴγιο α]5ο οί {πορβο Ροϊπίς 

ἴῃ νο] {Πεγ {61 5μουὺ οἵ ἴἶιο Μοδαῖο οπασἰπιθηῦ. 1 Ἰανο αἰγθαάγ 

4ἱβοαβδεά αὖ 5οπιο Ἰεηπρίῃ ἴμο Τΐδδοπο αὐδίεπίῖοη οπι {πο ἴεπιρ]ο 

ϱαογ]ῇῃορς”,. ΊΤποτο «απ, 1 ὑπ], Ὀο [0016 ἀοαρύ ὑπαὺ αγ οὐ]εοξεά {ο 

ιο 5] αι θυ οἳ 5αοτ]βοῖα] ν]οῖπις αἱἐοσείμεν. Βαῦ {οΥ ΤῊΥ Ῥγεσεηύ 

Ριροβθ 16 πιαξζενς ποίλίπσ μῦθον {μεν αγοϊἀεά ο ἴοππρίο οπ 

αεοοαπὲ οὗ ἴ]ια 5αογ1Ποςθς, ΟΥ Π6 5αογ]ῇσθς οη. αοσοιπῦ οὗ ἴλο {επιρ]θ. 

Οικ ἀἷά πεϊ]εν. ΟσονίαϊπΙγ Ἠο οουἹὰ ποῦ Ἠανο τορατάᾷθά {ῃ8 

{οπιρ]ο α5 Ἱη]ο]γ; {ου Ἠ1ς π]οῖο πιο ἁπτῖης ΗΓΒ 5ο]ουγης αὖ «/εγι- 

βα]θοπῃ πὰ 5ροπῦ η μίη 15 Ῥηθοϊποῦ. Τὸ πναδ ἴμο 5οοπθ οἵ Ἠῖς 

πη]γασ]θς, οἵ Η15 παϊπϊκίγαδίοης, οὐ ἨΠ5 ἆαὶ]γ ἐεασΙης”.  Απά ἴῃ Ί]κο 

ΠπὰΏΠΘΥ 16 15 ιο «ΟΠΙΠΙΟΠ ΥοπάοΖνοις5 οὗ Ηϊ5 ἀῑδοῖριος αἴνοι τη“. 

Κου αραῖη ἄοθς Ἠο ενίπος αΠΥ αΏ]ογτεποςϱ οὗ ὑπ βαογΠορ. ΟἹ ο 

οοπίγαΥγ Ἠθ 5αγ5 ἰλαῦ ο αἰίαν οοηδεσγαξος ὑμ6 οἰ[ς”; Ἠο οἶαχσες 

{πὸ εἸοαπςθά Ἱερει {ο 5ο απά {4181 ὑπΠ6 Μοσδαῖο ογάππαπςθ μα οΏος 

ιο εαογϊβοῖα] οΏογίησς {ο μα Ῥτϊθοδί5’,. Απά ἨΙ5 Ργασξίορ απο 15 

1 1 0901. τῇ. 26---21. ζοῦπ 11. 1 8ᾳ., Τ. 14, τὴ. Τὰν ὙΠῚ ο, 
3 566 Ρ. 369 54. 20, 50, Χ. 23, ΣΙ. 66, ΣΥΠΙ- 20. 
8 Μαίί. πχ. 12 54., 23 84., ΧΧΙΥ. 1 5ᾳ., 4 Τμ] ασϊν. 53, ΔΟΙ͂Β Ἡ. 46, 1Π. τ 

χχτ]. 55. Μασ]ς κ. 11, 15 84., 27, ΧΗ ΗΠ» Υ- 20 Εᾷ., 72: 

35, ΧΠ]. τ 54., χῖν. 40, ΏπΚο 1]. 46, χἰς. ὅ Μαϊΐε. πχῖΠ. 18 564. : ΘΟΙΏΡ. Υ. 23, 24- 
45, αχ. 1 8ᾳ., ΧΧΙ. 37 Β6.;) αχ, 53, 6 Μαέ. τί. 4, Ματ]ς], 44, Ππκοτ. 14. 
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οοηΓΟΥΠΙΡΙΘ ἕο Ἠ]ς ὑθδοηῖπρ. Ἠο οοπιος5 {ο «/αγιδαίοπα τοσα]ατ]γ {ο Ῥγδοίϊοθ 
οὗ Οητ]ςί 
απᾶ Ἠ1β 

Ρατ οἱ ο οεγεπιοπία], απά Ἠο Ἰήτηςα]{ οπ]οῖη5 Ῥγεραταβίοη {ο Ῥο ἀἱβάΡΙΕΡ. 

πιαάθ Του ὑπ 5ασγ]ῇεο οἵ ἴἶο Ῥαδολαὶ Ἰαπδ. ΤΕ Ἠο τερεαΐς {Π|6 

Ἰηβρίγοα πναγηῖης οἱ ιο οἰάετ Ργορ]εῦβ, ἴλαῦ πιαγογ 15 Ῥοίζον ἔἶναι 

αὐζοπιά {ιο ρυθαὺ {οβάναΙς5, Ὑ]ιουο βαογ]ῇσες ἕουτηθα {πο πιοδῦ βἰγ]κισ 

βαογ]βοθ', ὉΠ15 νετ απαβοαξῖοη 5Πουνν5 αρρτοναὶ οἵ ο Ῥτασθϊίσθ ἴπ 

1561 ΝΟΥ 15 Ἠ]5 βἴ]οπος 1655 δ]οατιθηῦ ναι Ἠ15 ὐίογαπσθς οὐ Ἠῖς 

αοἰῖοης. Τητοισποιαῦ ὑπ6 (Ἀοβρείς ἴἶεγο 15 ποὺ οπθ ππογά πο] σα 

ρα οοηβίγαθᾷ α5 οοπάεπιπῖης ἴμο βαοτ]Ποῖα] βΥ5ύεπι οὗ ἃ5 Ἱππρ]γίης α 

ἀθβῖτο {ου 105 ορβδαῦίοη απ] εγετγἰῃίης 15 Ὁ] 6164. 

() ὙΠῖ5 Ἰαδῦ οοπίγαςῦ γείου ο ο οεγεπιοπῖα] Ίαν. ἘῬτπί ποῦ () Ῥοπίαϊ 
οὗ {Π6 το- 
ΒΙΤΥΘΟΙΟἨΒ 

γαδαχτθσῦΙοη οὐ πο Ῥοάγ 15 ἃ {απάαπιεπ{α] ατί]ο]ο ἵπ {Π6 Ῥε]ῖεί οἱ {π6 ο θὲ 
οᾷγ. 

1ε55 πν]άο 15 {με ἄἴνεισεπορ οἩ ἃπ Ἱπιροτίαπί ροϊηὺ οἵ ἀοοίτῖπαο. Τ]α 

εατ]σ ἀῑδοῖριίε». ΤῊ15 τας αἸδβυ ποῦ ἀεπ]εά Ὦγ πε Ἐϊδεεπος'. Ἠου- 

ΑΥ̓͂ΘΙ: 51055 απᾶ ΒΘΗΒΊΟΙΙΒ 1ΠΑΥ Ίανε ῬθεηἹ ἴ]μο οοποερίῖοπ5 οἵ ἴμο 

Ἐματίδεες ΟἹ. {15 ροϊηῦ, 5011] ἴἸεγ 5ο {αγ ασγεθᾶ σι πο ὑθδομίηρ οἵ 

ΟπὶςΙαπ1{γ, α5 ἀραϊηβῦ ὑΠπ6 Ἐδδεπος, ἴῃ ὑμαῦ πο τῖδοη τπαΏ οοι]ά ποῦ, 

35 ἴΠεγ Πε], Ῥο Ῥατε οι] ΟΥ ερῖτῖό, Ῥαΐῦ τηαδύ πθοθβδατΙ]γ Ὦο Ῥοάγ 

απᾶ 508] οοη] οἵη{. 

Τις αὖ ν/Παίενον Ῥοϊηῦ πγο ὑεςῦ ἴ]ιε ἰααοβίηπσ απά ΡτασίῖοῬ οΓ Ο1ΙΥ Βοπηθ βὰρ- 
Ῥοβοαᾷ οο- 
ΙΠοΙάΘηΟΘΒ 

{1115. πετ αγ Ιπάθθᾶ βογετα] οοϊποίάεποςς οη πγηῖο] Το. εὔτορς κ " 
ΒΙ4ΘΤ6Θᾷ. 

Ίαςδ Ῥεεη Ἰαϊά, θαῦ ευ σαπποῦ Ῥο Ῥ]ασεᾷ ἴῃ {π6 οαίεσοτγ οἵ ἀῑδιϊποϊ- 

Τιοτᾶ ὮΥ ὑπο οματαοίετϊβείο ὑθποίβ οὐ Ἐϊβδεπῖαπι, ὑπ6 ὑπ θουυ οἵ δ πιὺν 

ἴνϑ {ραίατο5. Τ]ογ απο οἴθμει εχεπιρΗΠοαθΙοη5 οἵ ἃ Ἠϊσῃεν ππογαΠίΨ, 

νγη]ο] πιαγ 1πᾶάθεά Ίανο Ῥθεειπ Ποπουταβ]γ Π]αβίταίοά τη Πο Έβδεπες, 

Ῥαΐῦ 15 ἴῃ πο 56Π59 οοηπΏποας ζο ποτὰ, Ῥεῖης ὑπ6 παζατα] οαύστονγῦ]ι οἵ 

{86 πιογα] 5εη5θ οἱ ππαπ]]πά ψ/Πεπενεν οἰγοιπηβίαποθδ ΔΥῸ {ανοιταβ]ο. 

Ον ὉΠΟΥ͂ 816 πιοτε βρεοῖα], Ὀταό 5.11 Ππάερεπάςηῦ ἀεγε]ορπηεηί5, πνΠῖσ]ι 

οὐ Όλμεῖν αἰππ]αγΙῦγ ο ο βα1Πθ ΙΠΠΙΕΠΟΘΡ οἵ οπιαζο απᾶ 501], 

ὕποισ] {Πεγ ἆο ποῦ αρτῖης ἔγοιη ὑπ βᾶτηθ τοοῦ. Το υμίς Ἰαὔΐον οαβς 

Ῥε]οης 5αοἩ πιαπΗερίαδίοΠΒ 48 81:6 ἆπο {ο πο 5οοῖα] εοπάΙδίοης οἱ ια 

ασο ΟΥ παίοη, Ψ]λείμεν εν τεδα]ῦ ἔτοπι βΥπΙραῦΗΥ πησα, οὐ ἤγοπα 

τερα]δίοη ὕο, ἐμο5δο οΟ πα Ἰ 1018. 

μας, {ου ΙΠβίαησθ, τα} βῦγοϑβ Ίας Ῥεεπ Ἰαϊα οη {Π6 αγογδίοη {ο Β᾽τηρ οἷν 

να απᾶ νγατη]κο Ῥατβι{5, οἨ ὑπ6 βἰπιρ]ΠοΙγ οὗ Ἠνίπα, απἀ οἩ. ἴ]μα ος 
{ορ]ϊτισ οὗ Ῥτούλμετίιοοά πος ἀῑδπσαϊρ]οά ΟΠ ιν βύϊαπβ απά Έβδεπος Ίονο, 

κο. Βυῦ π]αυ 15 σα]ποά Ὁγ αἱ ες Τὸ 15 απίο Ρρ]αίἩ ἴλαί 

1 ΜΟΝ, τε. 12, κι, 7. 3 5686 8ΡοΤο, Ρ. δύ. 
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ῬτοΠί- 
Ῥι{οτ οὗ 

οαίἩς. 

Οοτητη- 
ὨΙΙΥ οὗ 
βοοςς. 

ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΒΡ, 

ΟΠ σὺ σου] Ἰαγο αρρτονεά πνΠαϊενος ας Ρατο απ Ἰονεῖγ ἵπ ἐς 

τη ΠΥ οἵ ιο Έϊββοπ6ς, Ἰαδῦ α5 Ἡο αρρτονεά πν]αξεγΥεγ πγας ἐσθ ἴπ 

ἴπο ἀοοίγῖηο οἱ ἴπο Ῥμαχϊδεες, 1 αΠΥ οοσαδίῖοη Ἰαά Ῥτεξεπίεά 1561} 

ν/ηεη ΗΒ αρρτονα] σας οα]]εά {ογ. Ῥαὺ 1ὖ 15 με πιεγεςῦ αβεαπηρθίοη. 

ἴο Ρορίπ]αίε ἀτεοῦ οῬ]Ισαοη οἩ 50} στοιπάς. Τῦ 15 5814 Ἡούψετεγ, 

Τπεγε 15 

{ου Ιηδίαηοο ΟἨτὶςΏ5 Ρτεοερύ «Ώπεαχ ποὺ αὖ α]]...Ὀαῦ 1εῦ γοῦν οοπΊπητ- 

ἐλαῦ ἴἶιο τποτα] τεςεπΡ]αησθς ΔΥΘ ΠΠΟΥΘ ρατβοι]αχ ἔμαῃ {Π18, 

πἰοδύϊοτι Ῥο Ὑθα, Υεα, Ναγ, ηαγ.. Ἠανο πο πού Ἠετε, 1Ὁ 15 πνσεά, 

Ὑεί τὸ 

νγοα]ά 5ατε]γ Ῥε απ]ζο α5 τθαδοπαβ]θ {ο βὰν ἴμαῦ Ῥού]μ α]κε επ{ογος ἴμαῦ 

{μ6 νετγ οοαπίεγραγύ {ο πε Έδδεπο θυ του οἳ οαὔ]ς) ἢ 

εΙπιρ]οϊῦγ απ (τα μιἔα]ηθςς 1 ΟΟΏΥΘΙΣΑ{1ΟἨ νγΙο] 15 105 ουν ογεεπῇία] 

απά ἆοθΒ ποὺ τεφπῖτο {πε 5αρροτύ οὗ αζ]αταίιοπ, ὈοῦἩ Πανίης {πο εαπιθ 

ΥΘΑΡΟἨ {οΥ ]αγῖτις Βύ 655 ΟἹ ὑΠ15 ἀπίγ, Ῥεσααςα {λα θα θυ οὗ τε]σῖοιις 

ορΙπΊοη πηαζθ αγ Ποῖα] ἀἰδαποβῖοπς Ῥείνεεη οαὐῃ απᾶ οαὔ], α5 τεσατςς 

ἐπ6 1} Ὀϊπαῖης {ογσςο, απᾶ ας βαρρεᾶᾷ {πὸ {οαπάαοπς οἱ ραρῃο πὰ 

Ριϊναίο Ἰοποςίγ". Απά Ιπάεεᾶ ἴλῖς ανοϊἆαποε οὗ οαΐ]μς 15 απγ{μῖης 

Ῥαῦ ἃ βρεοῖα] Ῥαάσο οὗ ο Ἔββθηθβ. Τό ας Ἱποι]σαίεά Ὀγ Εγί]α- 

6οΥΘΑΠ5, Ὦυ Βίοίοδ, Ὦν ῬΙΙΙοβορῃατς απᾶά πιοχα]ϊδίς οὐ 811 βομοο] βῆ. 

ΜΠεπ 9 οδερ]α5 απά ΕΠΙΙο οα]]εᾷ ἴπο αὐθεπίίοη οἱ ἄτοε]ςς ἀπ Έοπ]απς 

{ο ἐΠῖς {ααίινο ἴῃ ἴμο Ἐϊδδεπθβ, ΌΠεγ πνετο βἵππρ]γ αδ]πο {μεπι {ο 

αἀπηῖχο 1η ἔμερο Ῥγασθίσα] ῬΗΙ]οδορ]ιετς απποπςσ {Πο ὁῬατραπίαης’ 86 

τοβ]Ιδαὐῖοι οὗ απ 108] 10} ἐμαῖτ οὐ στθαῦ ΊπεΠ Ἰαά Ἰαιά ἆονη. 

Ένατη νι (ΓΙ έ]ιο οἴτο]ες οὐ ἙῬλατίδαίδτη Ἰαησπασε 15 οοσαδΙοπα]Ιγ Ἠεανά, 

ὙΠΟ τηθείς ὑπ 6 Έδδεπο Ρρτϊποῖρ]ο Βα] ἔσαν ἢ. 

Απᾶ ασαϊπ; αἰὐθεηδῖον μας Όδοτ οα]]εᾷ {ο ὑΠ6 ὀοτητηπηὺν οἵ σοοᾷ» 

ἴῃ ἐπ ᾿πΐαπῦ ΟµατοἩ οὗ ΟἨτ]δέ, αδ ἐλοισ]ι ΜΠῖδ πγετο ἃ Ίεσαογ οἱ Εδ- 

ποπῖ5πι. Ῥιῦ Ἰθγθ ζοο ἴλμο τεαδοπαβἰο οχρ]απαῦίοη 15, λαῦ νο Ίανε 

1 705. Β. ζ. 11. 8. 6 πᾶν τὸ ῥηθὲν ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἰσχυρότερον ὅρκον" τὸ δὲ ὀμνύειν 

αὐτοῖς περιΐσταται, χεῖρόν τι τῆς ἐπιορκίας 
ὑπολαμβάνοντες. ἤδη γὰρ κατεγνῶσθαί 
φασι τὸν ἀπιστούμενον δίχα Θεοῦ, ῬΉΠΟ 

Οπιπ. φτοῦ. Ιῦ. 12 (τι. Ῥ. 458) τοῦ φι- 
λοθέου δείγματα παρέχονται μυρία...τὸ 
ἀνώμοτον κ.τ.λ. ΑοοοταηρΙσ Φοβερμαβ 
το]αίος (4πί. αν. το. 4) ὑπᾶῦ Ηετοά {ια 
ταῦ οκοιβθᾷ {Π6 Ἠβεεπος 1ΤΟΠΙ {αξίπσ 
ιο οαἵ] οὗ αἱ]οσίαησο {ο Ἠϊπη. Ὑεῦ 

1ο πνοχθ ποὺ α]ἰοσεί]εν {χαθ {ο {που 
Ῥεϊποῖρ]αος; Του Ζοβερῃτς 5αὖ5 (2. ὅ. Ἡ. 
8. 7), {παῦ οὐ Ππϊθαίοη Ιπίο ἴμο εεοῦ 
{6 ΠΠΘΙΠΡΘΙΡ Ὢ6γο Ὀοιπᾶά Ὦγ Γοατῖπ] 
οα{]15 (ὅρκους φρικώδει5) ο 118] οεγίαῖπ 

οοπα1ξίοης: απᾶ Π6 ἰπνῖσορ ασαίη ἴῃ {πο 
Β8ΤΠΘ Ῥαβδασθ ΠΙΕΠ{ΙΟἨ5 ο84Ἡ5 (ὀμνύουσι, 
τοιούτοις ὅρκοις) 1π 9ΠΙ5 ΘΟ ΧΙ οι. 

3 0π Πιο ἀἰδιποίοπβ πο ἴλμο 
1ονΙςἩ ἀοοίουβ πηαᾶο Ῥείπεεη {16 τα- 
Πα οἱ ἀῑβοτεπί Ἱάπᾶς οὗ οὐδ, 566 
{π6 Ῥαϑϑαᾶρθβ αποίἰθᾶ 1π Τήρηὐξοοῦ απᾶ 
Βομοίίσθη οἩη Μίαν. ν. 2354. ΤῈ6 Τα]- 
τηιαῖσα] ἐγαοὺ οευ]ιιοί]ι 6115. 15. οὐ ἢ 
ἰα]θ, ἃημα 15 ἴ]ιθ Ῥοδῦ οογυγηθηῦ οἩ {6 
Ῥγεσερίβ ἴῃ ἴ]ο ΒΕΤΠΙΟΠ ΟἨ {π6 Μοιηΐ. 

ὃ 568 6.85. {86 ῥρ8βδαΡες ἴῃ ἸΓδἰβθεῖη 
οἩ Μα. νυ. 37. 

4 Βαϑα Μείεία 49α. Ῥεο αἱ5ο Τάς1{- 
{οοῦ οἩἳ Μαζί. ν. 24. 



ΤΗΕ ΕΡΡΕΝΒΕΕ, 

απ΄ Ἱπζερεπάεπύ αὐεπιρύ {ο τεα]ῖδο Πο Ἰάεα οὗ Ῥτούπετποος 

αὐθεπιρύ νη]]ο]ι παἰατα]]ν δασσοδίοά 1{δε]ξ νη]ιοιῦ αηΥ ἀῑγεοῦ Ἱπαϊξαίοη, 

[0] 

Ὀαῦ ψ]]10}) πας 6οοη αὐαπάοπαά ππᾶθν {Πο Ῥτεβδατο οὗ οἰγουτηβύδποοϑ. 

Ἰπάσεα {πὸ οοπητηηῖδπι οἳ {πο ΟἨτ]βῆαης νγας ἔτοπι ἴ]ο βτςῦ ν]ο]]γ 

απ]]κο ο οοπηπηπΊδηι οὗ ιο Έβοθηος. Τ]ο εαττεπάεν οἵ Ῥτορετίγ 

ψ τ ἴμε ΟἨτΙςαης πγαβ ποῦ ἃ ΏΘΟΘΕΡΑΥΥ οοπά16Ιοη οἳ επὔταηος Ιπίο 

Άη ΟΥ46Σ ; 16 γγχὰβ ἃ Ῥατε]γ το]απίαχγ αοῖ, νγ]]ο] παῖσ]ό Ῥο νίμ]ο]ά 

νγιθμοαί Εογεσοῖησ {πο ῬρτϊνΊ]εσθΒ οὐ ο Ῥτούπεγ]ιοσά”, Απ {πΠ6 οοπι- 

ΤΏΟἨΏ {9 ἴοο γα οὐνίιοιβίγ ἀιΠετεπύ ἴῃ πα, αὖ οπςς ΠΠΟΥΘ {69 απά 

ΏΙΟΥΘ 5οοἵαβΙθ, απ{οὐίοτεά ὮΥ τὶσιά οτάἴπαποες, τεδροεοξίησ Ἱπαϊν]άπα] 

Ἡρετίγ, απά αἱἰοσείμεν τι} 16 ἃ πιοπαρῦϊο τ1]ο, 
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Νοῦ Ί]ε Ιγγε]εναπύ 15 ὑῃ6 βίγεβεβ, σῇ ας Ῥθεη ]αϊῖάᾷ οὐ απ- Ῥτομί- 

οίμεν ροϊηῦ οἵ βαρροδεά οοἴποιάεησθ 1η με βοοῖα] ἀοοίτῖπας οἱ {π6 ἔνγο 

οοπιτητιη]1ε5. ΤΠ 6 ῬγοβΙβΙδ]οη οὗ βἼανεγγ σας Ἱπάεεᾶ α Ἠϊσ]]γ Ἀοποιί- 

αΌ]ο {οαίατο ἴῃ ὑπὸ Ἡδδεπο ογεν”, Ῥα0 16 αβοτάβ πο ΙπάΙσοαίίοη οὗ ἃ 

ἀϊγεοῦ οοππεχίοη ση] ΟἨτκΙαπΙσ. [ὑ 15 απο ὑπαὺ 815 εοοῖα] 1π|50]- 

ὑπδοη οὗ απ{ϊφιΙῦγ πναδ ποῦ 1655 απἰασοηϊφί]ο {ο πο ερὶτι οὔ ἴλο 

(.οβΡε1, ματ 16 γγὰβ αὈ]λογτεηῦ ἴο ὑπ6 ἔεεβησς οὗ ὑΠ6 Έβεεπε; απά α]{ῖ- 

τηαδε]γ ἴ]ια Ππῄπεπεο οἵ ΟτςΠαπΙγ Ίαβ ὑπ]ατηρ]ιεὰ ονοαν 16. Βαὺ έ]ιο 

ΠΠπηεαΙαζα ἰγεαποπῦ οἳ ἴ]ο ᾳπερίοη σας αἱζοσεῦμεν ἀϊεγεηί ἵπι ὑπ 6 

ὕνο 0386. ΤΠο Έκβεπο Ὀγούμθυβ ῬΥΌΒΟ ρε ΑΙαΥετΥ νγ]οΙ]γ; εν 

Ρτοάισθᾶ πο αρρτεοῖαρ]ε τερι]ζς Ὦγ ιο Ῥγοδογϊρϐίοηῃ. Τ]με ΟἨτ]βίαη 

ΑΤΟΡΊΙΕΣ, νηζποιύ αἰθεπιρῶίησ απ ΠηπιεάΙαίθ απἀ νιο]οπὸ τονο]αδίοη 

1η βοοϊεῦγ, Ῥτου]αϊπιοά {ο στεαῦ Ῥτϊπαῖρ]ε ὑπαὺ αἲ] πιεη αγθ θα] ἴῃ 

ΟΠ τιβὺ, απά ἰοῦ τ ο πνοτῖς. Τὸ αῑά σπου, Ί]κο Ίεανεπ, εΠ]επ{]γ Ῥιιῦ 

ΒΙΤΕΙΥ, 11] ιο γγ]ο]θ Ίαπαρ σας Ἰοανεπεί. Τη ἴμο πιαῦίον οὗ 5αγετγ 

ἴμο τεδεπηῬ]απος {ο ο Μὐοῖο 15. τηοὮ οἶοδεγ Παπ {ο {λα Έρκαπο ”. 

Τ]ιο Βὐοῖο Ἠούθτετ Ῥεσαη απά ΘΠ θα ἴῃ Ῥαττεη ἀεο]απιπαέίοη, απὰ πὸ 

Ργασῦϊσα] ἔγαϊύβ νεγε γεπρεά ἔτοπι Ἠ]5 ἀοοίτίπθ. 

Ῥποι οὗ 
ΒΙΕΥΘΤΥ. 

Μογεονετ Ροπηίπεησο αβ Ῥθεη σἵνεη {ο {Π6 {αοῦ ὑπαῦ τίοῃθς απο Ἐθβρεοῦ 

ἀεοτῖεᾶ, απἀ ἃ ρτείεγεπσθ 15 οἴνεη {ο ἴμε Ῥοος, 1π {86 ἔεασμῖησ οἱ οι 

Τιοτά απά Ἠϊ5 ΑΓΡοβίΙ6. Ἠστο ασαϊη, 16 15. πγσες, νο Ίιανο 8. 415- 

ὑοῦ Έβδεπο Γθαύινο. ο πεοά ποὺ βίορ {ο επαιτο ὙΠ ν]ιαῦ 

πι α{1οΠ8 ἐΠ]5 Ῥγεγοσαίῖνο οἱ ρονουῦν, ΒΟ ἢ. αρρθανς ἴῃ ὑπ6 (,οβροί», 

πηαδύῦ Ῥο Ιηθευργεῦεά; Ῥπΐ, αα1ὲ8 Ιπαερεπάεη{]γ ο ἐμῖς αποβίῖοπ, νο πΊαγ 

1. Ααίβ τ. 4. Ῥ. 632 οὐκ ἀνδράποδον, 705. ἀπὶ. ανῖῃ. 
3 Ῥμο Οπιπ. τοῦ. ἴδ. ὃ 12 (Π. Ῥ. 1. 5 οὔτε δούλων ἐπιτηδεύουσι κτῆσιν. 

4.58) δοῦλός τε παρ) αὐτοῖς οὐδὲ εἷς ἐστιν 3. 6ο ΤΟΥ Ἰπδίαμος 1]ιθ ΡᾶββᾶσθΒ ἔγουηῃ 
ἀλλ᾽ ἐλεύθεροι πάντες κ.τ.λ., Εγαβπι. τι. ὅϑθπθοδ αποἰεᾶ ἵπ Ρ]Πρρίαπε Ρ. 297. 

Ῥαϊᾷ {ο 
Ῥογετίγ. 
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Τ]ο 
ΡτεασΏίης 
οὗ {86 
Ἐιησᾷοτη 
ΝΤΟΠΡΙΥ 
αβογ]ρεςᾷ 
το ἴθ 
ΈΙΒΞΘΠΘΒ, 

Τ]ο Ἐις- 
5Θ6Π65 ποῦ 
Ῥτορ]εί»ς, 
Ῥαὺ {οχ- 
{πιηο-{ε]]- 
618, 

ΤΗΕ ΕΡΣΕΝΕΒΡ, 

Γαϊτ]γ ἆθο]ῖπε ἴο Ίαγ αΠΥ 5ἴγοῦς ΟἹ. 5αοἩ ἃ οοϊποϊάσεπος, ὙἨογθ α]] οἴἶιοτ 

πα ]οα 0 η5 οὗ ἃ ἀῑτεοί εοππεσῖοη Ἠανο {η1]εᾶ, Τ1ο Έδρεπες, ραυβαϊηρ ἃ 

αἴτηρ]θ ἃ πα ἀβοθύϊο 116, τηδθ 16 ἐμιδἷν Ομ θὲ δἴτη ἐο γεᾶιοο ὑπεὶν' τααξοτία] 

νγαηῦς 5 {αγ 88. ῬΟΒΒΙΌ]6, ἃπα 1πῃ ἀοΐησ 50 ἴΠ6γ πεοθββατῇγ εχα]ίαὰ 

Ροτνετύγ. Αβοεζο Ῥ]ή]οδορ]ιετς ἴῃ (πτθεσος απἆ Ὥοιπς Ἠαᾶ ἆοπε ἴλο 

βαπΏἛθ. ΟΠτιςαπϊγ πας θηὐγιιβύθα πζ νε πηῖδδίοη οὔ Ρτου]αιπηῖπσ 

0Π6 ε(πα] τ]σηῦς οὗ 811] πιεη Ῥείοτο ἀοἆ, οἵ βουϊηρ ἃ ἔππεγ εἰαπάατά οἵ 

Ἠππιαη πγογξῃ Πατ με οαύνγατά οοπνεπ/{ΙοΏς οἵ ὑμ8 πγοτ]ά, οἵ ρῥγούθϑυ- 

Ἰησ ασαϊηδὺ πο ἵγταπηγ οὗ {π6 βίτοπσ ἃπα ἴΠο Ἱαχατγ οἵ ἴλο το, 

ος τοάτοεββῖησ εοοῖα] ᾿πϑατιϑ] 165, 1 ποῦ αΊντασς ὮΥ ἃ Ῥτεδεηό «ΟΠΊΡεΗ- 

βϑύϊοῃ, αὖ ]οαδῦ Ὁγ ἃ {αύατε Ἰορθ. ΤΠο πεθοᾷγ απἆ ορρτεςςαᾶ πγοτθ ὑπ6 

ερεοῖα] «μαγσο ος 105 ῬγθαςΠους. Τὸ νγας ἴ]ο οἸατασζεγὶδίῖο {οαύατα οὗ 

{πο «ἰπσάοπι οἵ Ἠεαγεν, α5 ἀασοτῖρεά Ὦγ ἴ]ιε Ῥτοββεύ ποθ πονάς 

σανο ὑπ Κεγποίε {ο ἐπ Μοδειαπῖο Ίορες οὗ ὑπ παβῖοη, ὑπαὺ {πε ρ]αά 

Πα ἴπσς βΠοι]ά Ῥε Ρτεασ]ιεά {ο ἐπ Ῥοος’. Το ϑχαϊξαύϊομ οὗ Ροτετίγ 

ὑλογείοτο πγαδ απ αὈφο]αθε οοπα τοι οὔ {Π6 (1οβΡε]. 

ΤῊΘ πεπίῖοη οὗ ὑπὸ ΚΙπσάοπι οὗ Ἰεαγεπ Ἰεαάς {ο ἴπο Ἰαδί Ῥοῖηξ 

ΟΠ η] 16 111 ὍΘ. πθοθββατΥ ἴο ἔοποἩ Ῥοίοτο Ιεανίης ὑΠ15 βα)]εοῦ. 

“ΤῊ 6 νγ]ιο]ο ἀβοθίϊο 116 οἵ ὑπ Ἠβδεπος,᾽ 16 ας θδεη 5814, ΄αἴπηθᾶ οπ]γ 

Τ]νας 

:1.ο]η ἴμο Ῥαρίϊδέ νγας λα Ῥτορεχ τεργοδοη{αὔϊνο οἵ 815 5οοῦ. ΄ Βτοπι 

ὑπ Έπερηος πγεπύ Γογῦ] πο βνςῦ οα]] ὑπαῦ ἴπο ΜοβείαἩ πααδῦ ΒΒΟΡΟΪΥ 

«Τηο απηποιαποθππεπύ οὗ 

αὖ {ατζιετίησ ὑπ6 ᾖὐπφάοπι οί ΠΠεαυεπι απ ἴἶιο (οπιῦπρ 4φε. 

αρῥεατ, Το Αἰπφάοπι οὗ φανόν, ἐ8 αὐ ᾖατιά””. 

ὕια Ἰάπσάοτα οὗ πεαγεπ απαιοςοπαΡ]γ νεπό Του {γοπα ἴπο Έβδοπος ᾿ἣ 

Έου {π|5 οοπβάεπὲ αβδεγίίοη ἔῃ ΓΘ 15 ΦΌΒΟΙ αὔθ] πὸ Γοαπαξίοη ἴῃ Γαοῦ ; 

απά, α5 ἃ οοπ]οοθατα] Ἡγρού]λοςίς, ὑπ 6 ἀββιασηρύϊομ 15 Ἠ1σ]]γ ἹπιρτορβαβΡ]ο, 

Α5 Γογζαπο-ὔε]]ους ος βοοίἩδαγθις, ιο Ἓβδεηπες π]σηέ ο οα]]εά 

Ῥτορλεί5; θαὺ ἃ5 Ῥτθασπεις οὗ τςσ]{εοιδπεςς, α5 Πετα]άς οὐ ὑπὸ Κίπρ- 

ἀοπι, αγ Ἰαά πο οἰδίτη ο ὑπ {{016ὅ.{Ὀ ΤΠγουρμποαῦῦ ὑπ πούϊοθβ ἴπ 

:/οβδ6ρμας απἆ ἘΠΙ]ο νθ σαπποῦ ἴχασο ὑΠ|6 ζαϊηὐοβὺ Ιπάϊσαδίοη οἵ Μες- 

βἶαπίο Ἠοραδ. Ίου Ιπάεεά πας ὕπ6 1} ροβιύοη αἱ 411} κοιν ο {οδίεν 

βαο]ι Ἠορες΄. Πε Μεβείαπῖο Ιάθα Ίνας θα} οἨ ἃ Ῥε]ιαξ ἴῃ {86 τθδτιΤ- 

1 15, ΙΙ. 1 εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, 
αποίθᾷ {π Ίμα]θ ἵν. 18. ΈΤμετο 816 
1ΘΙΘΥΘΏΟΘΒ {ο {15 Ῥατοπ]αχ ρατί οἳ {Π6 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ αραία ἴῃ Μαίί. χὶ. 5, Τπ]θ 
να. 22, ἃ Πα ῬτοῦαβΙγ 8150 ἴῃ {6 Ῥοεαί]- 
ἰπᾶᾷθ μακάριοι οἱ πτωχοί κ.τ.λ., Ναἰῦ. τ. 
8, [19 τ]. 2ο. 

» ἀχᾶΐα ἄεδε]ι. ΠΠ. Ῥ. 2190. 

3), Ῥ. 470. 

4 Τηρβῖας δε]επ]εῖς ΕΒἱ0εῖ-Γιουλκοτι 
Β. Υ. ΕἸΒΒΒΘΥ Ῥ. 10ο, Καείπι οδειδ Όοπ 
Ναζατατ. Ῥ. 3095. ΒοΐἩ {π656 ἩτΙ{6ΓΒ ϱχ- 
Ῥτοεξβ {Παπιβε]γοβ τοαιγ ἀεοϊάςᾶ]ψ αραϊηςί 
{86 νῖουν πηαΙηἰαϊπεᾶ Ὦγ ἀταΐσ. “ΤῊΘ 
Έβρποπο αὖ οἱ εοοηεαγίπς, υπΙίοΒ 
ΤΗρΕΊΠΒ, “85 αὐβο]αίεΙσ πούμίτης ἴο ἆο 
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γουβῖοη. οἵ ὑπὸ Ῥοάγ. Ἴμο Ἐβεεπος οπ{ῖγε] ἀεπιεά {Π18 ἀοοίτῖπο, 

ΤῊ ἨΠορρίαπ]ο Ίάεα πνας ΙπΙτπαθεΙγ Ῥουπά τρ ἢ ὑπ6 παίοπα] Ίορες 

απά βαΠετίησ», ταῦ ο παδίοπα] 116, οὗ ἴ]λο 68. Το ἘβεεπεςῬ πας 

πο Ἰπίοθγεςύ ἵπ ἴμο ὁεπδ]ῃ Ῥο]ίγ; έμογ 5οραταῦοᾷ {μετηρο]νες αἰπποδέ Το δα 

επΏτε]γ ἔτοπι ραβ]ο αΏαϊτ5. ἜΤμο ἀε]ίνεταπος οὗ ἴμο Ἱπάϊνϊά πα] ἴῃ ὑπ ΤῸ τοα Μοβεϊαπῖο 

εΙήρυτοε]ς οἵ ὑπ6 π]ιο]ς, 16 ας Ῥθεπ γνε]] βαϊα, πας ὑπὸ Ρ]αῖη υγαζοἩ- θσρθοία- 

ποτά οἱ Ἐπδεηπίςπι'. Ἠον επ{Ίγε]γ πο οοποερίϊοη οὗ ἃ Μορβία] πη]σηί ἐν 

ϱο ΟὈΙΙοταύθα, πῃ 6γ6 ε) πάαϊδπα τγὰβ τοσαγάθά οπ]γ ἔτοπα πο 5146 οὗ ἃ 

πηγβΏῖο ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΣ, πε 566 ἔτοτα ὑῃ6 οἂβθ οὗ Ἐηῆο. ΤΗνουρσπουῦ {Π6 

πγοτ]ςς οὗ {15 νο]απαΙποιβ ὙΤΙΘΙ ΟΠΙ7 οΏ6 ΟΥ ἔπγο {αϊπό ἃπα ἀοιθύξα] 

αἱ]αδίοης5 {ο ἃ Ροιεοπα] ΝΜ ββίδἢ ἅτ ἔοπα 5. ΤῊ ΡΙΙ]οβορ]μ]οα] θεπεῖς 

οὗ ἴῑιο Ἑξεεπος πο ἀουδὺ ἀῑεγεά νγΙάα]γ ἤγοπι ἴποςε οἵ Ῥμαίο; αὐ ἴῃ 

ὅιο φαὐςθαθίοη οἵ {π6 Ἱπάϊν]άια] απά οοπθεπιρ]αθίνε αβρεοῦ οὗ τε]]- 

σοι Του {πε παίοπα] απά Ῥτασῖοα] ἴμαγ πετο απ] θεά ; πα ἴμο εβεοί 

ἴῃ ομεουτίησ ὑπ6 ἈΠορείαπίο Ιάθα ποι]ά Ῥο {ο βαππθ. Πιοη ἔ]οτο- 

{οτθ 16 18 ραϊά ἴμαῦ ὑπ Ργοπιπεποθ σῖνεη 6ο ἴλο ρτουἱαπιαίοη οὔ ἴ]λο 

Μερβίαμς Κίηράοτη ἵδ ἃ πιαῖη Ἠπ]ς ννμῖο] οοπηθοῦς Ἑβοοπίρπι απά 

ΟΙ] απΙϐγ, πο πια ἀΙρπιῖςς ἴμο αὔαθεππεηύ α5 α πΊεγο Πυρού 6518, 

απδιιρρογίεᾶ ὮΥ ονϊάεπεθ απ Ππρτοβαβ]ο 1π 1056} 

σὰ {ο Μοββίδηϊο Ῥτοβρμεςογ.. “Οὗ 81 «ἀοτοτς ἰγθαίσηθηξ οἳ ἴπο πῬ]οοί, 
61115.’ 5805 Κοίτα, «ἴπετο 18 πο ἰγ806.᾽ Ῥ]ϊοι. Ῥ. 486 5α. ΤῊ {γεαίϊβος πμῖο] 

1 Κοαΐῖπῃ 1. ο. Ῥεαγ οἱ {115 {ορῖο ατθ {86 ἄε Βταοπιϊϊα 
3 Ἠονψ Ἠ{]θ οδπ ὍΘ πιαᾶρ οτί οὗ οἱ Ῥοεπίδ (1. Ῥ. 498, ο. Μαπρογ) απᾶ 

ῬμΙ]ο Μοβείαπῖο Π{ίΕΙΑΠΟΘΒ ὮΥ Ο0Π6 {Π6 46 Επεοταϊϊοπίδις (1. Ῥ. 429). ΤΉΘΥ 
ὙΠΟ 15 δῃχίοτιβ {ο τηα]ο ἐπ6 πιοβῦ Ῥοβ-  ἄθβεττο {ο Ῥο τεαᾶ, 1 οἩΙΥ ἴον {Π6 πορᾶ- 
Ααἴρ]ο οιέ οἳ ἔἨθπη, πιαΥ Ὀ6 566} ἴσο {πο τθβδι]{5 νΥ]]σἩ {1ιεγ γίε]ᾶ. 

2 
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ΙΝΡΕΧ. 

ΑΡογοῖαβ (Ανϊγοὶ 5), ΒΡ. οὗ Ἠιεταρο]ϊς, 

Ρ- 54, 66 
Αοίβ οἳ ἴπο Αροβί!θβ  ραββαᾶσθβ δχ- 

ρ]αϊποᾶ, Ῥ. 23 (ΣΙ. 4, χνΐ. 6); Ῥ. 93 

(ΣΙς. 12, 10); ὮῬ. 392 (Σῖν. 11) 

εοιβοβ{οτίε», ἴπε εαΏετίησς οὗ ΟΠτῖςί 

88, 1. 24 

ΑλΗτίο οἩη πε Ἠρίεί]ο {ο Τιαοᾷίσεαης, 

Ῥ- 204 
Α]αδαπάα οὐ ΑΙαξαᾶᾶα, Ρ. 358 κα. 

Α]εχαπάᾶοτ οὗ Ττα]]ες ΟἹ. 6ΠΒΤΠΙ5, Ρ. 00 

Δ]οχαπάετ Ρο]γΗΙδίοτ, Ῥ. 81, 301 

ΑἈ]οχαπᾶτία, ἃ 5αΏροξεᾶ Ῥπαάλιδί εβ- 

ἰαρμεμππεπύ αἲ, Ρ. 388 5ᾳ. 

Απάτοανν, δύ, ἴῃ ΑΡία, Ῥ. 45 

Ἀπησε]ο]αίαγ οοπᾶεπιπθᾶ, Ῥ. 990, 191, 

ττό, 1. τύ, 11. το, 15, 18; [οτριάᾶάεη 

Ὦγ ἐπ6 Οοππο]] οὗ Τιαοᾶῖσεα, Ρ. 65 54. 
8Ώρε]ο]οδΥγ οἱ Οατίπίμαβ, Ῥ. τοϑ; οὗ 

Ἐιββδεπίδηι, Ῥ. 94: οὗ {πο 46, 11. τ8 

ΘΏΡΘΙ5, ογᾷθτβ οἱ, 1. τό 

Απβο]πι οὗ ΤΙΟΗ, Ρ. 293 

ΑπιοσΏΠς {πο ἄτοεαῖ, οο1οηγ οὗ, ἵπ Αδία 

Μίποτ, Ῥ. το 

Απόιοσμας Τπεος τε[οππᾶς Τβοᾶῖσαα, 

Ῥ. 5 
βοσῖςί, ερϊβίοΙατγ, ἴν. 8, ΤΗ. 11, 10, 21; 

οοπίταβίεᾶ π τ Ροτ{αςῦ, 1. τό 

ΆΡᾶΠΠΕΒ, Ρ. 19, 29; 0618 δὖ, Ῥ. 21 

ΑΡοσαΙΨΡΡΘ, οογγθβροπᾶεποθΒ τι Βύ 
Ῥαπ]5 Ἠρ]βί]68 {ο Αβΐα, 4154. 

ΔΡΟΟΙΨΡΗΒ, τι88 οὗ ποτᾶ, Ρ. 90, 1. 3 

Αροϊηπατίς, 566 ΟἸαιάϊι ΑΡοϊζιατίς 

ΆΑΡροᾗο Ατοπερείθβ ποτεΒῖρρεᾶ αὐ Ἠ[ίθ- 

ταΡΟΠΒ, Ρ. 12 

ΑΡοβίοΠο Ἐαίπετβ, ΟΠ βίοι ρου οἵ, Ρ. 

122 

ἈΑροβίοο Ὑγυ1ηρ5, ΟἨτὶςίο]οϱΥ οὗ, Ρ. 
121 

ΑΡΡΗΙα, πε οἵ ῬΗΙΊΘΠπΙοΠ, Ῥ. 5094; [Π6 

ΏΒΤΗΘ ΕΗγΡίαΠ, 304 86. 

Ατοζῄρραε, 1ν. 17; 500 οἵ ῬΗΙΙ6πιοἨ, 

896: Ἠϊ6 οΏ]οο απᾶ αΏοᾶς, 307; 16- 

Ῥαχο {ο, 43 

Ατίαη Ἠςτθςγ ἴπ Ἠϊθταρο]β απᾶ Τι8ο- 
ἄϊσρα, Ῥ. 62 

Απίαη 156 οὗ {πο εχρτοβείοη «Εγδίροτη 

οὗ 411 ογεἙ{Ιοη,) 1, 15 
Ατϊδίατομας, 1ν. το 

ΑτΙβΠΟἨ, Ρ. 45 

Απβ{οί]θ, οἨ ΕΊαΤΕΙΥ, Ρ. 311; ἀεβπΙβοη 

οἳ Κποπ]εᾶρο,᾽ 11, 3: οἳ “πίβαουη, 

ης 

ΑΥΠΙΑΡΗ, ΒΟΟΚ οὗ, Ρ. 278, 280, 284 

δΥ 1016, οπαϊβρῖοη οἵ {πο ἀεβπ]ῖο, 1, 4 

858Η, α 5ΞΠΡΡοβεᾶ ἀθτιγαίίοπ οἵ Ώββ6ηθΒ, 

Ρ. 351, 26ο 
Αβοθπίς οὗ ζ81η68, Ρ. 4ο6 

ΑβοθίΙοίβΏα 8ΠΊΟΠΡ {16 :ονςΏ 5οοίς, Ῥ. 

85; ΑΠΙΟΠΡ Οο]οβδίαη Ἠθγεί]οβ, Ῥ. το ; 

ἘΙββ6Π6Β, Ῥ. 406; ἃ τεβπ]έ οὗ ἀποβέϊο- 
16Η1, Ρ. 77 

Αεοῖ5, ἃ Τιδοάϊοθδη {116 οὗ Ζεᾳβ, Ρ. 8 
Αρία, πιεαηῖηᾳ οὗ, Ῥ. 19 

Αδία ΜΙπΟΣ, 6θοβταρΡΗγ οὗ, ἢ. 1 56.; 

1ιϑὺ οὗ ππ]ίετς ΟΠ, Ῥ. ε; μον ἀῑνιᾶοᾶ 

ππάθγ {πο ἨοπιαἨβ, Ὁ. 7;  ΠΙΟᾷΘΤΠ 

Ἡγροίμεβῖβ αθοπί ΟμτιβΙαπΙ(γ ΤΠ, Ὁ. 
50 56. 

ἈΑρβιάξϑῃβ, Ρ. 353 

8578, ἃ 5αρροβδεἆ ἀθεεϊναίίοη οὗ Ἐδροπε, 

Ῥ. 380 
ΑἰΠαπαβῖας, οἨ “ΕΙτβίβοτη οἱ 811 Ο0γαα- 

ΠοἨ,) 1. 16 

-τ--ᾱ 
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ΑἴΠΕΠΑ, ΡΙΑΥΟΥΥ δ, Ῥ. 318; ἃ Βυδαμιβὺ 

Ῥατηί 811ν8 δὖ, Ρ. 302 

Απσαείίπε, οἩ 'Ἐ]γαίροτη οὗ 2411 Οτεα- 

Πο, 1. 15; ΟΠ «πΙρᾶοτι απᾶ ΚΠΟΝ- 

Ἰοᾷρε, Π. 3 

ἀγάπη, ὁ υἱὸς τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 1. 13 

ἅγιος, Ἱ. 2 

ἀγών, ἀγωνία, ἀγωνίζεσθαι, 1. 20, 11. 1, 

1γ. 12 

ἀδελφός (ὁ), 1. 1 

ἀθυμεῖν, 111. 21 

αἰσχρολογία, 111. 8 

ἀκαθαρσία, ΠΠ. 5 

ἅλας, ἵν. 5 

ἀλήθεια, ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, 1. 5; 

ἐν ἀληθείᾳ, 1. 6 

ἀλλά, ἴῃ βΡοᾷοΡῖς αἰΐξοσ εἰ, 11. 5 

ἄμωμος, 1. 22 

ἀναπαύεσθαι, ΡΗ. 7 

ἀναπληροῦν, 1. 24 

ἀνέγκλητος, Ἱ. 22 

ἀνεψιός, ἵν. τὸ 

ἀνήκειν, 111, 18; τὸ ἀνῆκον, ΡΗ. 8 

ἀνθρωπάρεσκοι, 111. 22 

ἀνταναπληροῦν, 1. 24 

ἀνταπόδοσις, ΠΠ. 24 

ἀόρατος, 1. τό 

ἀπεκδύεσθαι, 11. 15 

ἀπέκδυσις, 1. 11 

ἀπέχειν, ΡΗ. 15 

ἀπηλλοτριωμένοι, 1, 21 

ἀποθνήσκειν, Ἡ. 29 

ἀποκαταλλάσσειν, Ἱ. 20, 21 

απόκρυφος, Ἱ. 3 

ἀπολύτρωσις, 1. 14 

ἀπόχρησις, . 22 

ἅπτεσθαι, 11. 21 

ἀρέσκεια, 1. 19 
ἀρχή, αρρ]θᾶ {ο ΟΠ γ δῦ, Ῥ. αι; 1. 16, 18 

αὐξάνειν, 1. 6 

αὐτὸς ἔστιν, 1. τῇ 
ἀφείδεια, 11. 23 
ἁφή, 1. 19 

ἀχειροποίητος, ἰὶ. τα 

ἄχρηστος, ΕΗ. 11 

Β (60οά. Ὑασαπας), οκοσ]]εποο οὗ, Ῥ. 

245 
Ῥαπαῖπι, Ρ. 267 54. 

ΙΝΡΕΣΧ. 

Ῥαππς, Ρ. 267, 298 εα. 

Ῥαχτάθδαπος, οη Βυδα ϊβίβ, Ῥ. 291: Ἠϊ58 

ἀαΐο, ἐν. 

Ῥατηκδβας, [18 οὗ, 1ν.το; Θρ δύ] βου θᾶ 

ἴο, ἐδ. 

Ῥαβί]ϊσα, ἱν. τ5 

Ῥας]ι]ᾶες, Ρ. 263 

Ῥαπς, Ρ. 75. 79. 316 

Ῥεπο-Πακ]κοπεβεί]ι, Ρ. 265 

ῬταλταϊπΙβπηα, Ῥ. 301, 302 

ῬιάαᾶΠίβπι, αβςεππιοᾶ Ιπῄπεπσθ οὗ Ἐς- 

Βεηῖαπι, Ῥ. 388 5α.; 5αρρος5εᾶ οβίᾶ- 

Ῥ]βηπηεπύ οὗ, ἴῃ Αἰοχαπάτία, Ρ. 388; 
ΠΠΚΠΟΝΗ ἴῃ {πο Ἰαβῦ, Ῥ. 359 5α., 
ἔοτχ βίερς οἵ, Ρ. 403 54. 

Ῥπαά ἁΠῖςί αὖ ΔίΠεΠΕ, Ρ. 392 

βάπτισμα, βαπτισµός, 11. 12 

βάρβαρος, 111. 11 

βλασφημία, 111. 8 

βούλεσθαι, ΡΗ. 13 
βραβεύειν, ΠΠ. 15 

6αῦβα]α, 566 Καὐζαῖα 

Οαἱπ]ίθΒ, Ρ. 77 

Οα]νίπ, 111. 8, Ῥ. 273, 316 

Οαποπίσα] τυ ϊησ8 απᾶ Ῥαρίας, Ρ. 5ο 

Οατροοστα/ἶβηΒ, Ρ. 77, 78 

ΟβἴαρΏΣγΡΕΒ, Ῥ. 96 

Οαγεηβίς, οοᾷεΣ, Ρ. 280 

οεΠΙῦ8ογ, Ῥ. 373, 374, 411 54. 

ΟαιπίἨαβ, Ῥ. 1ο5 854.; σαάαῖρπα οἵ, Ρ. 

τού; ἀποβίοῖδτι οὗ, ἐδ. ; ο05ΙΠΟΡΟΠΥ 

οὗ, Ρ. τοῦ; ΟἨηβίοΙοςγ οὗ, Ρ. 190 

Β4.; ΡΙ6ΤΟΙΊΒ οὗ, Ρ. 262 

6Πα0αΥ, Ρ. 362 
Ολαρίρ8Η, ΟἹ οετεπιοπ]α] ΡΟΣ ἐγ, Ρ. 

363 584. 
ΟµαΙοθᾶοπ, οοπηοΙ] οὗ, Ρ. 62 

6Ἠαδβα, εΠαβΠαῖπι, ἃ ἀετϊναβίοη οὗ Εἰ8- 

8616, Ρ. 352 

οἩθβῖ, 6Ί857ο, ἃ ἀοιϊναίίοπ οὗ Έδεοπο, 

Ῥ. 351 8ᾳ.; οοπηθσίοη ὙΠ] ΟΠ 8514, Ρ. 

358 
οιββῖᾶ, ἃ [8156 ἀθι]γββίοη οὗ Ἐδοπο, Ῥ. 

348 Βα. 

Οπαβίᾶῖπη, Ρ. 353, 355 5ᾳ.; ποῦ ἃ ῬΙΌΡΕΙ 

ΏΒΠ1Θ ΤΟΥ {1θ ΤΒΕΘΠΘΒ, Ρ. 356 
οἩαβίπ, οἩοβίη, ἃ {αΐςσο ἀεγιναβοη {0Υ 

Ἔϊβδεήοθ, Ῥ. 349 



ΙΝΡΕΣ. 

οπασα, «πΏαΖγα, ἃ ἀατίταίίοη οὐ Έββεπε, 

Ῥ. 35ο 84. 

ΟἨοποβ ος ΟΠοΠΕ., Ρ. 15, 69 

ΟἨτῖες, πο Ῥϑύβοι οὗ, Ρ. 34; δὲ Ρατ] 

ἀοείτῖπο δθοαΐ, Ῥ. 41,113 56., 1. τς--- 

20, Ἡ. 9---τῷ ; ἴπο δῆοτα Ἱπεοατπαία, 

Ῥ. 99, τοο; {Π8 Ῥ]ετοπια ἴῃ ΗΙΠι, 

Ῥ- τοο, Ἱ. 10, 11. 9» 19 8 ἴῃ Ἠίτη, 

[86 τεπιεᾶγ ασαϊπβύ Επ, Ῥ. 24, 118 

βα.; ΗΙΒ ὑθδοῃίηρ απᾶ Ῥτασίϊσθ ποῦ 

Ἐϊβδεπθ, Ῥ. 407 84. 

ΟἨτιβΙαπΙ{Ψ, ποὺ απ οπἱστοψί] οὗ Ἐβ- 

ΒεΠΙΡΊΙ, Ῥ. 305 54.; ἴῃ τε]α[ίοη {ο 

ἨἩριοίείαβ, Ῥ. 123; {ο ἀποβῄοίςπι, Ῥ. 

78: ἴο ΒΊ8ΤΟ6ΙΥΣ, Ρ. 321 84. 

ΟµπΙςΙαπΙζγ ἴῃ Αδία ΜΙΠΟΣ, Ρ. 5ο 

ΟµτιβΠαπΙσεᾷ Ἐϊ8β6ΠΘΒ, Ρ. 87, 88,370 54. 

Οτῖβμαπς οὗ 50 ἆοἨῃ, Ῥ. 403 

ΟΗπϊείο]οςγ οὗ Ἐ)Ρ. {ο Ὁ]. Ρ. 09, 120 ; 
οὗ οἴπεχ Αροβίο]ο ΠΤΙΠΠΡΒ, Ῥ. 121: 

οὗ βποοθεᾶῖηρ αΡ68, Ρ. 122 

ΟἩτοπῖσοπ Ῥαξοβα]ε, Ρ. 48, 59 

Οµγβοδίοπι, 1. 13, 15, 111. τό, Ῥ. 272, 

ΤΗ. τς, Ῥ. 515 

ΟΙροίπβ, Ρ. 21 

Οιυγταῖο οοπγαη/{ΙοἩ, Ρ. 7 

οἴτοπ]ατ Ιείίετ---ὑἨθ Ἡ}ρ. {ο {πο ἘΡ]ο- 

βἴαἨΦ---Ρ. 37 

Οἰαπάϊαβ, 6ΠΙΡΑΒΑΥ {γοπι ΟεγΊΙοη ἴῃ ἴἨθ 

τείση οὗ, Ῥ. 303 

Οἰαπᾶΐα» Αροϊηπατίβ, Πο ΏΒΠΠΘ, Ῥ. 54 

54.5 15 ΜΟΙΚΒ, Ῥ. 55 84. 

ΟἸεπιοπί οὗ Αἰεχαπάτία, Ῥ. 77, οὔ, Ἱ. 9, 

15, 11. 8, 111. 5, 16, Ῥ. 301 54. 

Οἰεπιεπί οὗ Ώοππο (5 7) 1. 3: (5 58) 1. τι; 

(6 33) 1. 15; (ΕΡ. 11. 8 9), Ρ. 102 
ΟἸεπιοπέϊπο ΗοΙΠΙΗ6Β, Ῥ. 370 56.» 373» 

494 
ΟΙεπιοπίπο ἨεοορπΙ{ΙοΠΒ, Ῥ. 402 

ΟἸετπποπ{, Ρ. 3 

οο]]ερσία, 1ν. τ5 
0ο1οββε, οτζλοσταρΗγ οὗ, Ρ. τό, 1. 2; 

αἰθια/ΙοἩ, αἴο., Ῥ. 1 8ᾳ.; 81ΐ6, Ῥ. 13; 

αποϊοηῇ σγθβίηθΒ απᾶ ἀθοίίπε, Ρ. 15; 

ο ῬΠιγρίαη οΙίγ, Ῥ. 18 54.; σευίδι 

οοἶοπγ αὖ, Ρ. 1ο; ποὺ νυἱβιίβα Ὀγ 80 

Ῥατα] θη ἴμο ερῖβί]ο πας υτ]{ύεη, 

Ῥ. 23; Ἐραρηιταβ {Πο εγαησε]ςύ οἵ, 

Ρ. 29; Ἰπεεπάεᾶ νἱβὶῦ οἱ Ματ]ς ἴο, Ρ. 
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40; Υἱδὶῦ οἱ δύ Ῥατ] ἴο, Ρ. 41 ; οἳ- 

ΒΟΌΤΙΥ οὗ, Ρ. 67; ἃ βαϊχαρδη 566 οὗ 

Τιαοᾷΐσεα, Ρ. 67: Τατ]άςἩ οοπᾳπεβύ 
οἳ, Ῥ. 69 

6οἹοββίΏη ΠΟΥ ΒΥ, πβίπτο οἳ, Ῥ. 71 54.» 

87, 11. 8: Ὑχϊίετα προἨ, Ῥ. 72; πᾶ 

χασαχᾶᾷ {ο ἔμ Ῥθγβοη οὗ ΟἨτῖεί, Ρ. 

110 ; τε]αξῖοη {ο ἀποβῄοίρτη, Ρ. 06; 
δύ Ῥαπ1”ς 8ΠΑΊΤΕΥ ἴο, Ρ. 113 54. 

Οο]οβείαπβ, Ἐρίδί]ε ἴο, Ρ. 33: ΏΘ8ΘΙΒ 

οἳ, Ρ. 355 βα]πίαίοης 1Π, ἐδ. ; οἩαχσθ 

χοβρθοίῖπρ ΤιβοᾶΊσεα, Ῥ. 36: πτιίθη 

Ὦγ ΑΠ αΠιαηΊΘΗΒΙΑ, ἶν. 18; ΟΠτῖρίο- 

ἸΟΡῪ οὗ, Ῥ. 129; ΒίγΙθ6 οἳ, Ρ. 123; 

Ἀπα]γδίς οὗ, Ῥ. 124; τατῖοαβ τθεβᾶ- 

Ίπσα, 5686 γεαᾶίπῃα 

οο]οβείππϐ, Ρ. 4 

οοπηπηηΙ{γ Οὗ σοοᾶς, Ῥ. 414 

Οοποοτᾶᾷ οἳ ο Τιαοᾶίοθαη5 απᾶ Ἐρῃο- 

ΒΙ8ΏΒ, 6ὔο., Ῥ. 31 

οοηρτερα/ῖοἩ, [Π6 Ἠοίσ, αὖ ζεγαραίοπα, 

Ῥ. 365 
Οοπείαπ πο, Ιορίβ]αίῖοτ οὗ, Ρ. 325 

ΟοηβίαπΙπορ]ε, Οοπποῖ] οἵ, Ρ. 62 

ΟοΟΠΥΘΠ{ΙΒ, Ῥ. 7 

Οοτίπ{Ἡ, ν]ςῖς οἵ δ Ῥαυ] ἰο, ἀπτῖης 18 

τθβἰἆςποο αἱ ἘΡΗεβΒ, Ρ. 2ο 

ΟοτΙιπ{μΙαπς, Ε]γοί Ἠριβί]ε ἴο; Ῥαβδασθς 

εχρ]αϊηεά: (1. το) 1.9; (1. 6, 7) 1. 

28; (τ.ο) ἵν. 16: (στ. 21) Ρ. 322 5α.; 

(πι. 6) Ῥ. 120 ; (ΣΧ. 24) 11. 18; (ΧΙ. 7) 

1. 15; (Σ111. 3) Ῥ. 392; (Χ111. 12) 1.0; 

(ἄν. 24) 1. τό 

ΟοΥϊπ ῃΐδηβ, Βεοοπᾶ Ἐρίδί]ο ἴο;: Ρ88- 

βα565 ΘΧΡΙΔΙ ΘΩ͂ : (1. 7) 1. 24 ; (1. 6) 

ας τα (ΠΥ. 471 15; (Υ- 11, 18) 11. 20; 
(πι. τὴ 1. 6: (τὶ. 4; 6)  ττ; (σ. ϱ) 

1. 6: (ας. 12) 10. ; (αΙΠ. ϱ) 1. 27 

Οοτπεβαβ ἃ Ταρίᾷς, Ρ. 231, 274 

Οτδαβίοη, ἀποβίῖο βροοπ]αβοη5 αΏοιί, 

Ῥ. 76 5ᾳ.; Έββεπο ἄο., Ρ. 88 

Οστῇ οὗ Αἰεχαπάτία, Ρ. 391 

καθως καί, 1. 6, 111. 1 

καὶ ἴπ Ῥού] ΠΙΘΠΙΡΘΥΒ οὗ ἃ οοπιρΒΥΙΒΟΗ, 

1. 6 
καὶ ὅσοι, Ἡ. 1 

καινός δα νέος, 1. 1ο 

κακία, 111. 8 

καρποφορεῖσθαι, 1. 6 



422 

καταβραβεύειν, Ἡ. 18 

κατενώπιον αὐτοῦ, 1. 22 

κατοικεῖν, Ἱ. 19 

κενεμβατεύειν, Ἡ. 18 

κεφαλή, 1. 18 
κληρονομία, 111. 24 

κλῆρος, 1. 12 

κλῆτός, 111. 12 

κοινωνία, ῬΉ. 6 

κομίζειν, 11. 25 

κοπιᾶν, Ἱ. 20 
κοραξός, Ῥ. 4 

κόσμος, Ἡ. 8 

κρατεῖν, 11. 19 

κράτος, 1. 11 

κρίνειν, Ἡ. τό 

κτίσις, 1. 15 
κύριος, ὁ, (Ο τ 50) 1. τος (πιβ5ίατ), 11. 24 

κυριότης, Ἱ. τό 
χαρακτήρ, Ἱ. 15 
χαρίζεσθαι, Π. 13, 111. 13, ΕΕ. 22 

χάρις, 1. 4, (ἡ) ΠΠ. 16: ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, 

1. 6 
χειρόγραφον, Ἡ. 14 
χρηστότης, ΠΠ. 12 

ὮΏα8πββοεηο: 566 οο]ήι Βαπιαβσεπε 

Ταχπιξίαᾶιεηξῖς Ο0ᾷεΣ, Ρ. 280 

ἀαίϊνο (οὗ Ἱπείταπιοηθ), 11. 7, 111. τό; 

(οὗ ρατύ αϑοοίθα), 1. 4 

Ώεπι85, Ρ. 36, 'γ. 14, ΤΗ. 24 

θη ἷ 211, Ῥ. 7; εατίπαπαχε δύ, Ρ. 3 

4190688, Ρ. 7 

Ῥἱορπείαβ, Ερίβί]ο {ο, 1. 18 

Ώϊοη ΟἨτγβοβίοπ, Ρ. 79, 380 

ΤΙοβΡΟΠΒ, Απ οἷᾶ παπι οὗ Παοᾶίσεα, 

Ρ. 5 
Ῥινιπϊ(γ οὗ ΟἨσῖ6ί, Ῥ. 99 84., 114 84., 

1, 15 

Ῥοσείε, π5ο οὗ Ρ]ετοτπ8 Ὦγ, Ῥ. 269 

ἄπαβρπα, Ρ. 76, 85, 385 

ἄγος οὗ Οοϊοββῷ απᾶ ὑπὸ πεϊσηροατ- 

Ἠοοᾶ, Ῥ. 4 
δειγµατίζειν, 1. 15 

δέσμιος, ΤΗ. 1, 1ο 

δεσμός, ΕΠ. 13 
διά η σοη., ἀϑοᾷ οὗ {λε ΤιοΡΟΒ, Ῥ. 

120, 1. 16, 29 

διακονία, διάκονος, 1. 7, 17 

ΙΝΡΕΣ. 

διδάσκειν, 1. 28 

διοίκησις, Ῥ. 7 

δόγμα, 11. 14 

δογματίζειν, Π. 20 

δόξα, 1. 11, 27 

δοῦλος, ΡΗ. 16; δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

1ν. 12 

δύναμις, 1. τό 

δυναμοῦν, 1. 11 

Ἐατίπααακος 1π ἐμ τα]]εγ οὗ {πε Τῃ- 

ος, Ρ. 28 

Ἐδιοπ{{ε ΟἨτ]κίο]οσσο{Οετιπίμας, ρ.τοῦ 

Ἐ]επαςαϊ, ἑοαπᾶςχ οὗ πο Μαπάθαπς, Ρ. 

495 
Έ]εμαςαῖ, Ῥοο]ς οἵ, Ῥ. 373 

εἰάστς, Ῥτϊπηϊ1νο, Ῥ. 366 

Έ]εαζαχ ΘΧΡΘΙΒ 601} βρί σιΐβ, Ρ. 89 

ἘΠΡΊ ΒΗ ΟΒῦτΟΗ οἩ ἐπ6 Ερίεί]ο {ο Τιαο- 

αἴοθδ, Ρ. 294 
Ἐπσ]ξῆῃ τοτεῖοης οἳ {πο ΕΡϊ5{19 {ο Τ/80- 

ἀ41ᾳρα, Ῥ. 295 84. 

ἘΡρβΡΗΤΕΒ, Ῥ. 34; εταηρε]ςδέ οὗ Όο- 

10855», Ῥ. 20, 31: ΠΠΙΒΒΙΟΠ {ο δύ Ραπ1, 

Ῥ. 35, 1ν. 12, ΕΠ. ἊΣ 

ὭΏραρμτοβίίας, Ρ. 34 

Ἐιρῃοθδίαπς, Πρ]δί]6 ἴο ; ἃ οἴτοσ]αχ 1αεύζετ, 

Ῥ. 37; τοβάῖηρα ἴῃ, Ώαγπιοπ]ϊςζῖο ση 

Ἡρίςύ. ἴο Οο]. Ῥ. 244 8ᾳ.; Ρα5βασ6Β 

εχρ]αϊπεᾶ, 1. 18 (1. 23) 5 1. 21 (1. 16); 
2. 23 (1. 18); πα πο {π|. 

1); 1. 4, 5.{1- τοσα πα του 

ἯΙ, τῇ (1. το] 11: αρ ας τῆ τ 

(1. 20) ; 11. 20 (11. 7); 111. 17 (11. 17); 

11. δὲ (1. 26): ἵν. 1ο, 11 (1. τοῦ" ἴν- 

18 (1. 41) 2 ἦν. 19, ἵ. 3 (1. 6)» Υ. 90 
(4. 26) 

Έρμεξας, Οοιποῖ] οὗ, Ρ. 62 

Έγρμεετβ, δὺ απ] αὖ, Ρ. 30, 93; εΣΟΙ- 

οἰβίβ δὲ, Ῥ. 93 

Ἐριοζείαβ, Ῥ. 13 

Ἠρίρηαπίας, αεοοαπί οὗ Οετπίμας, Ρ. 

195: ΟἨ ἴῃ ΝΒΡΔΙΘΔΒΠΒ, Ῥ. 371 

ορὶςίο]ατγ αοπὶςί, ΤΗ. 11, 10, 21 

ερπα]οπαε5 οὗ Ἐρ]εδίαη Ατίοιηϊς σα]]οᾶ 
ἘΙ5ΕΘΗΘΒ, Ῥ. 94 

Έταβπιαδ ΟἹ {πο Ἐρίβί]ο {ο Τιαοᾶῖοσα, 

Ρ. 207 
Έββεπε, πιθαπίησ ο ἴ6ΙΠ1, Ῥ. 92; ἐπ 
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ΏΒΙΠΘ, Ῥ. 347 84.; ΕὙΔΗΚΟ]᾽ 5 {Πθοιγ, 

Ρ. 954 54. 
ΈίββεηΠθΒ, Ῥ. 8ο, 1. 8; 1ἰδὺ οὗ υτίετβ 

ὍΡΟΙ, Ῥ. 81; Ἰοοδ] 168 οὗ, Ῥ. 017 

αβοθ[]οῖδπα οἵ, ϱ. 83: βρεοπ]αίΙοηβ οἵ, 

Ῥ. 85; ϱχο]ΙβΙνεΠΘΒΒ οὗ, Ῥ. 00; 90- 

ΒαΡΊπΒ απᾶ ἘΠΙ]ο οἨῖαί δαὐπου 1685 

ὍΡΟΙ, Ῥ. 368; οα{1 ἴα]κεη Ὦγ, Ῥ. 26ο; 

{Παῖτ σταᾷθς, Ρ. 363: οτἱρὶη απᾶ δἵ- 

ΏπΙ(6Β, Ρ. 353 84. τε]αᾶοι {ο ΟἨτῖς- 
ΜαΠΙ6γ, Ῥ. 305 54.; ἴο ἘΠατϊραϊμπι, Ρ. 

90, 354; ἴο ΝεοργἰΠαροτθαηῖδτη, Ρ. 

3785ᾳ.: ἴο Ηεπιοτοβαρ{1δίβ,Ρ. 400 84.; 

ἴο ἀποββοῖςπι, Ρ. 9984.;: ἴο Ῥαχβίβπι, 

Ῥ. 385 5α.: ἴο ῬιααἁλΠίαπι, Ρ. 388 5α.; 

αποϊᾶιποῬ οὗ οβ{18, Ῥ. 413 84.; ἴου- 

{ὰπ|6- 6116 75, Ὁ. 4τό; β1]εποῬ οὗ Ναι 

Τεβῦ. δρουΐ, Ῥ. 296: τε]αί]οη {ο Φοῃη 

{π6 Βαρ δύ, Ρ. 205 Βᾳ.; {ο 8ΠΠ6Ρ [Π6 
Τιοχά5 Ὀγοίμου, Ῥ. 405 54.; ΟΠτῖβ- 
Παπ]σθᾶ ἘΙδΒεηθς, Ῥ. 87, 88, 370 54. 

Ἐββεη!Ιβτη, Ρ. 8ο; τηαῖη {θαίπτος οὗ, ἢ. 

81 54.; οοπιρατεά να] ΟἨτιβαπΙ(ψ, 

Ῥ. 4ο7 84.; μ0 βαὐραίῃ, Ῥ. 498; 
1πβίτα{ΙοΠΒ, Ὁ. 409; αποϊάαησςθ οὗ 

ΒΙΥ8ΏΡΕΥΒ, Ῥ. 410 ; αβοθΜΙοΙΡΒΠ1, 66]1- 

Ῥασγ, Ῥ. 4ττ; ϑυοϊάδῃοθ οὗ [86 ΤΈοη- 

ῬΙ6, Ῥ. 412; ἀοπῖα] οὗ {Π6 τΘΡΒΊΙΥΥΘΟ- 

ἰϊοη οὗ ἴπο Ῥοάγ, Ῥ. 413; οθγίϑίη 

βαρροβεᾶ οοἰποϊιάσπσοθς πα ΟἨτίρί- 

1ΑΠΙ{Υ, Ῥ. 413 54. 

Ἐιαρβερίας, οἩ {Π6 οατίΠαπακθς 1Π ἴ]ο 

να]]α7 οὗ {π6 Τοιβ, Ρ. 30; Π1Β π]ῖβ- 

ἴακαο τεβρεοίηςρ 8οπιθ πιατγτάοπας, 

Ῥ. 4δ; Εἴ]επσθ δροιῦ ᾳποίαΙοηβ {ποπι 

Οὐδ ποθῶ] ὙΤΙΙΠΡΒ, Ῥ. 52 Βᾳ.; ΟΠ 

Ῥαρίαδ, Ῥ. 49; οὐ {ο Τπαπάᾶετίηρ 

ΤιερίοἩ, ϱ. 58; οη Ματοσ]ας, 1. τ5 

6Υ1], ἄποβίῖο {εοτῖθΒ αΡοπί, Ρ. 76 

οχοτοῖβίς αὖ ΕΡΠΘΡΙΡ, Ρ. 93 

Ἔστα, τερίοταἰ]οη Ἠπᾶς6χ, Ρ. 251 

ἑαυτοῦ απᾶ αὑτοῦ, 1. 2ο; δη4 ἀλλήλων, 

111. 13 

ἐγώ, ΕΗ. 19 

ἐθελοθρησκεία, 11. 23 

εἴ γε, 1. 23 

εἰκών, 1. 15, 111. τ΄ 

εἶναι καρποφορούμενον, 1. ὅ 

εἰς, 1- 6, 11. 22, Ῥῃ. 6 

ἐκ Λαοδικίας (τὴν), 1ν. τό 

ἐκκλησία, ἵν. 15 

ἐκλεκτός, 111. 12 

ἐλλογᾶν, ΕΠ. 18 
ἐλπίς, 1. 5 

ἐν, 1ν. 12; ἀθποῦῖησ ἴπο ϱρῃοτο, Ἱ. 4 

ἐν αὐτῷ, Ἱ. τό; ἐν μέρει, ΠΠ. τό; ἐν 

παντὶ θελήματι, ἵν. 12; ἐν πᾶσιν, 1. 18: 

ἐν τοῖς ἔργοις, Ἱ. 21; ἐν ὑμῖν, 1. 27, 

11, τό; ἐν Χριστῷ, 1. 2 

ἐνεργεῖν, ἐνεργεῖσθαι, 1. 20 

ἔνι, 111. τα 

ἐξαγοράζεσθαι, ἵν. 5 

ἐξαλείφειν, 11. 1 

ἐξουσία, Ἱ. 13, τό 

ἔξω (οἱ), ἵν. 5 

ἑορτή, 11. τό 

ἐπιγινώσκειν, ἐπίγνωσις, Ῥ. 95, 1. 6, 9, 

Ῥῃ. 6 
ἐπιθυμία, 111. 5 

ἐπιμένειν, 1. 23 

ἐπιστολή (ἡ), 1ν. τ 

ἐπιχορηγεῖν, 11. 19 

ἐποικοδομεῖν, Ἡ. 7 

ἐργάζεσθαι, 111. 23 

ἐρεθίζειν, 111. 21 

ἐρριζωμένοι, 11. ἡ 

ἔρχεσθαι, 111. 6 

εὐάρεστος, 111. 20 

εὐδοκία, εὐδοκεῖν, 1. 19 

εὐχαριστεῖν, εὐχαριστία, 11. 7, Ἱ. 3; εὐχά- 

ριστος, ΠΠ. 15 

Ἐφέσια γράμματα, Ῥ. 03 

ἔχει, ΕΠ. τ7 

ἐχθροί, 21 

Ἐ' (0οᾶες Δαρϊοπείς) τε]αίίοη ἴο α, Ρ. 

277 
Ἐπτείροτη οὗἉ 811 Οὐθδύϊοιι, 1. 15 

Έ]αοστς, Ρ. 2ο 

Ἐτγαη]κα] οη {Π6 ἨΒΕΕΠΘΡ, Ὁ. 254 54. 

ά (6οᾶες Ῥοεχπετίαπῃβ) τε]αδίοπ {ο Τ᾿, 

Ῥ. 277 
α]αίία, τηθαπῖηρ οὗ, ἰὼ οὐ Ῥαπ] απᾶ δὺ 

1016, Ῥ. 24 
αἰαίίαπ απᾶ Οο]οβείαπ ὁόπάαίρπι οοπ]- 

ραχεᾶ, Ρ. το, 1. 28 
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α]αβαης, ρίξε {ο; Ῥ8ββ8ρ68Β εχ- 

Ρ]αϊπεᾶ, 1. 24 (6ᾳ]. 11. 20), 1. 28 (1ν. 
το), 11. 8 (1. 3) 

6α]επ, 11. 19, 29 

Ιπερατρ (Ώτ), Ῥ. 88, 361 54., 363, 305 
βα., 411 

ἀποξίς, Ρ. 78 54. 

ποβίϊο εἰαιπεπί ἴῃ Οο]οβεῖαη ἩςΤεΣΥ, 

Ῥ. 71 54. 

Αποβίϊο βθοίβ, 186 οὗ Ῥ]εχοπια Ὦγ, Ρ. 
262 54. 

ἀποβίϊιοῖἝπι, 11δὺ οὗ Ἡτίίθτς ΟἨ, Ρ. 757 
ἀεβπ]οη οὗ, Ῥ. 74 54.; Ιπίε]ΠεοίπαΙ] 

εχκο]αβίνεποςς Οὗ, Ρ. 75: 5ρεοπ]αίίοηβ 

οὗ, Ρ. 75 84.; Ῥτασθϊσα] ειτοτς Οὗ, 77 

βα.; Ιπάερεπάεπί οὐ ΟἨτιεΠαπΙΐγ, Ρ. 

8; τε]αίῖοη {ο ἑπᾶαῖςπι, Ῥ. 79; ἴο 

Ἐιββοηίδτη, Ῥ. 91; ἴο Οο]οβδίαπ ἨεεβΥ, 

Ῥ. οὔ 

ἀτάΐΣ, Ῥ. 340, 357, 3995, 307. 498, 499 
ἄτεεος, 5ΙΔΥΕΥΥ 1η, Ρ. 318 

ἄτεροτγ ἴ]ο ἄτεαῦ οὐ ἴπο Ἐρίεί]ε {ο 

[Π8 ΤιβοβΙΟΕΑΠΒ, Ῥ. 203 

συ]]ᾶ οὗ ἆγετβ, Ρ. 4 

Ταρµάνας, Ῥ. 300 
γνῶσις, 1. 9, 11. 3 
γνωστικύς, Ῥ. 79 

Ἠαγππο οὗ Ἠα]ρετείαᾶέ, οη ἐπ Ἐρ]βίέ]ο 

{ο {πο ΤιβοᾶίοεΒΏΒ, Ῥ. 293 
Ἠερτεαιν ΒΙ8ΥΕΙΣ, Ῥ. 317 54. 

Ἠεῦτενς, Ἡρίςδί]ο {ο {Π6; Ῥα5β8σ65 ϱς- 

Ρ]αϊπεᾶ, 1. 11 (Ηεῦ. χὶ. 24); 1. 15 (1. 

3, 3, 6) 
Ἠε[ε]ο οη 1ο ἀαίο οὗ Οἰαπᾶίας Αρο- 

ηΒΣΙ6, Ῥ. 57 

Ἠεπιετοβαρ/{5ίβ, Ῥ. 49ο 54. 

Ἠσχγεγ οὗ ῬΏοθ, οἩπ {πο Ἠρίβί]ε {ο {πο 

Τι8οᾷἱΟΘΕΒΠΒ, Ῥ. 203 

Ἠ]εταρο]1β, Ῥ. 2, 9; ΠΙΟᾷΘΤΏ ΏΒΠῃ6, Ρ. 0; 

Ῥηγείοα] Γεβίατθβ οὗ, Ρ. το; ἃ {8- 

πιοις παἰοτίηρ Ῥ]ασθ, Ῥ. 11; ἴ]ο 

Ῥ]αίοπίπτα αἲ, Ῥ. 12; 4γεΒ οὗ, Ρ. 4; 

Ῥιτήηρ]αςθ οὗ Ἡρίοίείας, Ῥ. 13; Ῥο- 

1101081 τε]α[ίοΏΒ οὗ, Ῥ. 18; αἰίτας- 

61οηπβ8 ΤΟΥ 9685, Ῥ. 22; ἃ ΟΠτὶβΙαἩπ 

βο((]επιεηί, Ῥ. 45; ΕΠΙΠΡ οὗ Βεἰηξαϊάα 

αὖ, Ῥ. 45 8α.; Οουποῖ δ΄, Ρ. 57; 
ῬαβίΒβΒ, ΒΙ5ΊιοΡ οὗ, Ρ. 48 5ᾳ.; Οἰαπᾶῖαβ 

ΙΝΡΕΣ. 

Αρο]ηπατϊς, Ώί5ἨοΡ οὗ, Ρ. 55 5ᾳ.; ο0Ἡ- 

{αβεᾶ ση] ἨΙετορο]β, Ρ. 54, 66 

ἨΠἠρεπ{ε]ᾶ, Ρ. 73: 9η {π6 Ἐδδεπθς, Ὁ. 
388 5ᾳ. 

7αΠ165 {19 Τιοτᾷ”ς Ὀτοίμας, Ρ. 405 84. 

2ΕΤοΤΠΘ, Ῥ. 29; ὁπ δὲ Ῥαπ]’5 ρατεηίς, 

Ῥ. 35; ΟΠ {86 Ἠρίεί]θ {ο {πο Ταοςἱ- 
668Η8, Ῥ. 201 84. 

ᾖ6βας ο αδίας, 1ν. ττ 

1618, 5εοίς οὗ {16, Ρ. 8ο 

Πππρετί{αοῦ, 11. τ8 

Ιπᾷ]οα{]νε ΒῇἴΕΓ βλέπειν μή, Ἡ. 8 

Ἰπβηίμνο οὗ οοΏηδε«πεπος, 1. το, 1Υ. 3, 6 

ζομη (84) ἴῃ Αξία ΜΙποχ, Ρ. 41; ΑΡος8- 
17Ρ56, Ῥ8ββ8ρε5 εχρ]α]ηεᾶ, Ῥ. 41 (11. 
14-21) 

7οἩπ (88), ἄοβΡε], Ρ. 491 (1. 8, τ. 35); 96- 
εοπᾶ ΕΡί5ί18, Ρ.293: ΤῊ ΕἸ 5016, {0. 

7ομη {πο Ῥαρίεί, ποὺ απ Ἐβδεπθ, Ρ. 

308 5ᾳ.; ἀἰδοῖρ]ες οὗ, δ Ἐρηεςας, Ρ. 

409; οἰαϊπιεᾶ Ὦγ Ἠεπιετοραρίϊδίς, Ῥ. 

491 84. 

ζομπ (948), ΟἨτ]βίίαπΒ οὗ, Ρ. 403 

1ο]η ὮΏΒΠΙΒΡΟΕΠΘ, Ρ. 15 

ζομπ οὗ βαΠεῦασγ οἱ {χε ἘΠ 5.16 {ο ἐμ 

Τι8οάΙΟΘΒΠΒ, Ῥ. 294 

7οβερβαβ ΟἹ. Εβεεπίσπη, Ρ. 367 54. 

πάαΐδπι απᾶά ποβύϊοϊβτη, Ῥ. 79 

ἵνα, ἵν. τό 

Ἰοῦστος, 1ν. τὶ 

ἰσότης, ἵν. 1 

Καῦῦσ]α, Ρ. οι, 1. τό, 11. 8 

1ιΑΠΙΤ8ηΠο ΟἨ {π ΕΡϊεί]θ {ο {πὸ Τιαος- 

668ΗΡ, Ῥ. 205 

Τιαοᾶίσθα, βἰιαΜΙΟἩ, Ῥ. 2; ἨΒΠΙΘ απᾶ 

ἨΙδίουγ, Ρ. 5; οοπᾶΙΜΙοη, Ρ. 6; Ῥο]λί]- 

08] ταη]ς αηπᾶ τε]α{1οη8, Ρ. 7, 18 ; τε]]- 

Εἰοαβ ποτβΗΙρ δύ, Ρ. 8; Οοαποῖ] οὗ, Ρ. 

63: εοε]εδαςίῖοα] βἰαΐας, Ρ. 67; ἄγες 

οὗ, Ρ. 4; 5αγπαπιθᾷ Ττιππείατ]α, Ρ. 18; 

ἴπο ται οὗ, Ρ. 44 

Τιδοαάϊοθα, Π6 Ἰείίετ {τοπι, {ν. τό, Ῥ. 
272 84. 

ΤιβοἴοθᾶΏΒ, αροοτγρ]Ώα] Ἐρϊβί]θ {ο ἐμ 6, 

Ῥ. 279 84.2 Ηδί οὗ 188 οὗ, Ῥ. 281 

Βᾳ.; Τιαύϊῃ [οχί οὗ, Ρ. 285; ποίεΒ 01, 

Ῥ. 287 54ᾳ.; βου οὗ ἃ ἄτεεκ οτ]- 
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βῖπα], Ῥ. 280 ; τθβίογα{Ιοη οἵ ἴμο 

ἄτοε], Ρ. 291; οἰτοπ]αίῖοπ οἵ, Ρ. 202 

βα.; ἨπηδΗβΗ Ῥτοίιοραο απᾶ ΥοΤΡΙΟΗΒ 

οὗ, Ρ. 206: βἰτίοίιτες οἵ ἘΤΕΡΙΙΠΒ ΟΠΣ, 

Ῥ. 297; ορίπΙοΏΒ ΟἹ {Π6 ϱεπΙΙΠΘΗΘΞΕ 

οὗ, Ῥ. 208 
Τιαἰτοοϊπίππα, 56ο Ποδϑογ8᾽ 5ος 

Τιερῖο Βππ]παϊπα{Β, Ρ. 58 

Ἱερῖρ]αίίοι οὗ Οοπρίαπ{Ιπθ ΟἹ ΕΙαΥΕΥΥ, 

Ρ. 925 
Ίιοροβ, ἴπο, 1. τ5 

Ίαχκε, δῦ, ἵν. τ4; Ἠῖ5 παιτα νο οὗ Βή 

Ῥατ]ς {Πτα τΙβΕΙΟΠΒΥΥ ἸΟΌΥΠΘΥ, Ρ. 

24 56. ; Τ8Κ6Ρ ἃ αἰδίποίοη Ῥεύγεει 

ΤΠΙΠρ ἴπο Αροβίϊθ απᾶ ΡΗΙΠΡρ {86 

Ἠναηρε]λβί, Ῥ. 45 

1α]ογαττηπεΒΒ αἲ Τιαοᾶῖσρα, Ῥ. 42 

Ἰπβίταίίοης οἵ {πο Ἐββεηςς, Ῥ. 411 

Τμα]οτΑ ορτηαίο οὐ {π6 Ἠριβί]ο {ο 

ΈΒΠΕΠΙΟΗ, Ρ. 315 

Τποτβ, ἀἰβίτιοῦ οἱ πε; Πβί οὗ τΙὔετβοἩ, 

Ῥ. 1 βᾳ.; ῬΗγδίσα] {θαίπτθς οὗ, Ρ. 2 

54.; Ῥτοάιισθ οἵ, Ρ. 4; 5ΙΏΙεΓΓΒΏΘΑΠ 

οΏαππε] οὗ 16, Ῥ. 14; θυ πατδκο5 

ἴῃ {19 τα]]εγ οὗ ἴμο, Ρ. 38 Βα. 

ΊιοτΕ, «Ώπτο]μθς οὗ {Π6, Ρ.1 βᾳ.; εναη- 

βε]ῖροά Ὦγ Ἐβραρηταβ, Ῥ. 29 84.; 

οοο]ερῖαςἰῖσα] βίαύαβ οὗ, Ρ. 67 
Λαοδικία, 1γ. 13 

λόγον ἔχειν τινός, Π. 23 

Μαρϊο, {οτριᾶᾶεπ Ὦγ Οοπποῖ] οἱ Τιαοςί- 

668, Ῥ. 65; ΑΠΙΟΠΡ {1ο ἘΒΒΘΠΘΒ, Ρ. 

88 8ᾳ., 375 Βα. 

τηβρίσα] ὈΟΟΚΒ δὺ ΕἸΡ6β8, Ρ. 93 

Μϑδηάθδη8, Ῥ. 493 

ΜατοοβίαΏΒ, Ρ. 267 
Ματ]ς (51), ἶν. το; ΥβΙ{5 0οΙοββα», Ρ. 4ο 

Μαίίμον (51), ἄοβρε] οἳ, δοοθρίθα Ὦ} 

ΟεγΙιπ{Ἡαβ απᾶ ἴ]ιο ἘΡΙοΠΙὔ6Β, Ρ. τού 
Μερββί]επας, Ρ. 300 84. 

πηοπαξθΙοἵδπη οὗ ἴποθ Ἐιββεποβ απά Βιᾶ- 

ἀΠ]ςίς, Ρ. 303 

Μομοίτητιβ, ἴηο Αὐϑίϑη, Ρ. 271 

Μοπίαπίβπα, ΟἸδπαϊπ8 ΑΡΟ]] 118 715. ΟἹ, 
Ῥ. 57; ῬΒυγρίδῃ οὐἱσῖη οὗ, Ρ. 96 

ΠΙΟΥΠΙΠΡ ὈΔΙΠ 6.5, Ῥ. 366 Βᾳ., 49ο 84. 

Μιταίοτίαη Ἐτασρπιεπύ οἨ {ιο Βρίεί]θ 

{ο {116 ΤιβοᾷΙ6ΘΒΏΒ, Ῥ. 209 

μακροθυμία, 1. ττ, 111. 12 

μερίς, 1. 12 

μνείαν ποιεῖσθαι, ΤΗ. 4 

μομφή, ΠΠ. 12 
μονογενής, 1. Τ5 

μυστήριον, 1. 26 

ΝΔΆΒΒΘΗΘΒ, Ρ. 269 

ΝΒΡΑΙΘΒΗΡ, ΝΒΞΟΥΘΒΠΒ, Ρ. 370, 373, 403 

ἹΝεβπᾶεχ οἩἳ ΟθγΙπ{ΊΠΒ, Ρ. τού 

ΝεοργίΠαροτεαπίθτη απᾶ Ἑβεεπίρπι, Ρ. 

378 Βα. 

Νον Τοαβίαπιεη{, το]αί]οη οἵ, {ο {πο Ο]ά 

Τοβίαπιεη{, Ῥ. ττό 

Νΐσσα, ΒΙ5ΠοΟΡΕ οὗ Ἠ[εγαρο]5 απᾶ Τιαο- 

ἀΐοθα αὖ ἴπο Οοαπο]] οὗ, Ρ. 62 

Ν]εοίας ΟΠοπηΙα{6Β, Ῥ. 68 

ΝΙοο]ατβ οὗ ΏαπβδοΆΒ, Ῥ. 392 

ΠΟΥ δ να νι ἀεβπϊιίο ατίῖε]ο {ο 

γοσβ{1νε, 111. 18 

ΝοναΜἰαπίβπη ἴῃ ῬΗχγεῖα, Ῥ. οὔ 

Ἀσπαρμας, 17. 15, Ρ. 31 

νεοµηνία, 11. τό 

νέος, 111. τὸ 

νουθετεῖν, 1. 28 

νῦν ΙΓ δουϊβύ, 1. 21 

ΟΠΕΒΙΠΙ1Β, Ῥ. 300, ΤΗ. το; αἱ Ἠοππο, 

Ῥ. 33; εποοππίθτβ δύ Ρατ], Ῥ. 310; 

1ΘἴΊΤΗΩΒ {ο ΕΗΠΘΠΙΟΗ, Ῥ. 35, 211 86. ; 

Ἰερεπάαχγ ΗΙβίοτγ οἱ, Ρ. 314 

ΟΡΗΙ{65, Ρ. 79, 96, 269 

οἰκονομία, 1. 25 

οἶκος, τὴν κατ᾽ οἶκον, ἵν. 15 

ὁμοίωμα, 1. 25 

ὄνασθαι, ὀναίμην, ΕΙ. 2ο 

ὀργή, ΠΠ. 8 
ὅστις, 111. 5, 1ν. 11 

ὀφθαλμοδουλεία, 111. 23 

ᾠδή, ΠΠ. τό 
ὡς, ΕΠ. 14, τό 

Ῥαπίαπας ἴῃ Τηᾷἵ8, Ῥ. 209 

Ῥαρίαβ, Ῥ. 47; τυ ηρ5 οἵ, ἐδ. ; 116 απιά 

{θασΒῖηρς οὗ, Ῥ. 48; αοοοιπί οὗ, σἴνϑῃ 

Ὁγ Ἐτπδεβίας, Ῥ. 40; ὑτδαϊ]οη5. 60]- 

Ἰοοιθᾶ ὈΥ, Ῥ. 51 86.; ΤΕ6ἴΘΙΕΠΟΘΒ {ο 

ἴπο Οαποηίσα] ΥΤΙΜΠΗΡΒ, Ῥ. δι 5α.; 
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βἴ]οποο οὗ Ἐπεοθβίπϐ, Ρ. 52; ΤΙΕΠΕ 1Π- 

{οττεᾷ {τοπ Ἠ15 ββεοςϊα{θΒ, Ρ. 53 

Ῥατβίρπι, τεβεπιΏ]αηςθςβ ἰο, ἴῃ Ἐδεση- 

18Η1, Ὁ. 86, 385 54. ; ερτεαᾶ Ὦγ {πο ἀθ- 

Εἰτασοίίοη οὗ {πο Ῥεχείατ επηρίτε, Ῥ. 

386: ἵπβπεπορ οὗ, Ρ. 387 
Ῥατ{οΙρ]θ πςεᾷ {οσ Ιπιρογα{1νο, 11. τό 

Ῥαδελα] οοΏΠίτοτεσΒ7, Ῥ. 56, ὅτ 

Τατ] (84) τὶς Ῥητγεαῖα οη Ἠϊς 5οοοπᾶ 
ΤΙΙΒΡΙΟΠΒΙΥ 10ἨΣΠΕΣ, Ῥ. 23; πᾶ ποὺ 

νὶβ]θεᾷ 0ο9Ἴοβ56 ΘΠ Π6 πτοίθ, ἢ. 

23 84.2 νἱβιίβ Ἐητγδῖα οη 815 εΠϊτᾶ 

ἸΟΌΓΠΘΥ, Ῥ. 24; 5ἶεπορ αΏοαίύ Ῥετ- 

6οπα] τϑ οι 5 τυ ἢ Οο1ο55εΒ, Ρ. 28: 

αὖ Ἐρηεβαβ, Ρ. 30, 93 54.; αἱ Ὥοππο, 

Ῥ. 32; πϊβεῖοη οὗ Ἐραρητας ἴο, {θ.; 

πηθείς τὶ ΟΠΘΒΙΠΙΠΒ, Ῥ. 23, 310; 
ἀεβραίσµες {μτεε]είίατς, Ρ. 33; υἱδβὶἐβ 

0919856, Ῥ. 41; Ἠϊ8 Ῥ]αη8 δἰξου Ἠ]5 

χε]θαςε, ΡΗ. 22; 1565 η ατηαπτθηεῖς, 

ἦν. 18; Ἠϊς εἱρπαίπτο, 1. 18, ΡΗ. το; 
οοἰποίάεησες 1 ποτᾷς οὗ οαχ Τιοτᾷ, 

11. 22; Ἠϊ8 {εαοΠῖηπσ Οη {πο ππίγετ- 

ΒΔ 11 οὗ {ο ἄοβρεῖ, Ῥ. 97; οἩη {19 

Κἰπσᾶοπα οὗ ΟἨτῖεί, 1. 13 54.; ΟΠ {Π6 

ΟΥ̓ΘΥΒ οὗ ΒΏΡΘΙΒ5, 1. τό 5ᾳ.; οπ ΡΠ- 

ἸοΒΟΡὮΥ, 11. 8; οὐ {π6 Τποατηαβοη, 

1. 9: οη {Πο αΡο]Πβίοηπ οἳ ἀῑςίπο- 

{1οηβ, 111. 11; ΟΠ ΒΊΤΟΘΙΥ, 111. 22 56.» 

Ῥ. 321 Εᾷ.: ΠῚΒ ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ απᾶ {πο 

ΟΙΟΡ7, Ῥ. 99 Β4.; ΠΙ5 ΒΠΒΠΕΥ {ο {ο 

Οο]οββίαΏι ἩΘΙΘΕΥ, Ῥ. 113 8ᾳ.; ἨϊΒ 

ΟΠτ]είο]οςγ, Ῥ. 120, Ἱ. 15 84.; ἨΠϊβ 

το 5 ση] ὮΗΙΙΘΠΙΟΠἨ, Ῥ. 302 54.; 

οοπμπηθοίβ Ῥαρίίσπι απᾶ ἀθαίῃ, 11. 11, 

20, ΠΠ. 32; ΠΙ8ΚΘΒ 1856 ΟΕ ππείαρΏοτΒ 
ἔτοπα [πιο πηγβίοτῖθα, 1. 26, 28; ἴτοια 

{86 βἰαάἴτπι, 11. 18, 11, 14; Ἠ18 ταρ]ᾶ 

«Ώαηρο οὗ πείαρΒος, 11. 7 

Ῥατ] (948) ἘΠ Ρ 5165 οὗ, οοτγεβροπᾶθησΘΒ 

ἢ {Π6 ΑΡοσαΙΨΡΕο---οη {π6 Έ6γβοπ 

οὗ ΟΠ γιβί, Ῥ. 41; πατηῖησ αραϊηεῦ 

10 ΚΘΥΤΔΥΤΉ 658, Ῥ. 42; δραϊηβὺ Ῥτιᾶθ 

οὗ πεα]{Ἡ, Ρ. 43 

Ῥατ] (58) Δροοῦυρῃδὶ Ἐρίςί]ο οὗ, {ο 
{86 ΤιβοᾶίςθαΏΡΒ, Ρ. 279 54. 

Ῥραδηϊαβ ϑ'ϑουσμᾶμπβ, οκεοπῖοη οὗ Ἠ]β 

ΒΊ8Υ6Β, Ρ. 320 

Ῥεχβοπ οὗ ΟἨτῖςί, 8ὲ Ῥαπ] απᾶ δὲ {ομπ 

ΙΝΡΕΣ. 

ΟΠ, Ῥ. 41 5α.; δὲ Ῥατ]5 ΔΊΣ ἴο 

{88 Οο]οββίδη ΠΥ ΒΥ, Ῥ. 113 5ᾳ.; 1. 

15 84. 
Ῥετεοπα] ῬΤΟΠΟῸΠ πι864 {οτ τεβοσῖτο, 

1. 20, 22 

Ῥεΐετ (54) απᾶ {π6 ΟΠατοἩἈ ἵπ βία 
ΜΙΠΟΣ, Ῥ. 41 

“Ῥο τ γίπρ είτεατη δὲ 0919555», Ῥ. τ5 
Ἐλατῖςεες, Ῥ. 8ο; τε]αίίοπ {ο Έϊξδεπες, 

Ῥ. δο, 354 84., 374» 376 
ΤΗΕΠΙΟΠ, Ῥ. 31, 368 56.; Ἰεσεπᾶάαιγ 

Ἠ]βίοτγ οἳ, Ῥ. 393: 18 πε, Ῥ. 304: 

Ἠϊ5 501, Ρ. 3ο6 

Τη επιοῦ, Ἠρίδί]θ {ο; Ιπἰτοᾶποβοη ἴο, 

Ῥ. 391 ; οΏατβοίοτ οἵ, Ρ. 302; 8ΠΑΙΥ- 

515 οἳ, Ρ. 312 54.; ἀϊῆετεπί ε5Ηπηαίες 

οὗ, Ρ. 314 54.; οοπιρατθᾶ 11} ἃ Ιοίζετ 

οὗ ΡΗΠΥ, Ρ. 316 

ΈΗΙΠΙΡ {πο Αροβί]ο, ἵπ Αξία, Ρ. 45 5α.; 

οοπ{α5εᾶ τι ΈΗΙΠΡ {πο Ἐταησε]]ςί, 

Ῥ. 45 
ΈΠΙΗΠΡΡοΡοΗΕ, βγποᾶ οἳ, Ρ. 62 

ΤΗΙ]ο, οἩ {1θ Ἐί56εΠ6Β, Ρ. 248, 378; 15 

1868 οὗ Τι0Ρο85, 1. 15 

Ἐητγεῖα, Ῥ. 17 84.; τηραπὶπρ οἳ {πο 

Ῥῃταξθ ἴῃ δὲ ΤΌΚΘ, Ρ. 23: τε]σῖοιβ 

ἰοπάεποῖες οὗ, Ρ. 95 ; 568 Ραιΐ (59) 
Ῥϊ6ί]5 ΒορΗῖα, Ῥ. 271 

Την {πο εἶάεν, Ἠ15 ποοοππί οὗ {88 

Έϊξδεπας, Ρ. 81 

ῬΗπΠγ ἄιο 7οιηρας, ἃ Ἰείίοτ οὗ, Ῥ. 216 

564. 

ΡΙΕΤΟΠ1Ε, Ῥ. 255 54. 

Ῥ]αίοπίαπαι, αὖ ἨΗΙεταρο]Β, Ρ. 12 

Ῥο]γεατρ, πιατίγστᾶοπα οὗ, Ῥ. 49 

Ῥογοχίγ, τοβραοῦ Ῥραϊᾶ {ο, Ὦγ Ἐββεπθβ 

απᾶ ὈΥ ΟἨτῖςέ, Ῥ. 415 854. 

Ῥταίοτίαςδ οἩ {πο Ἐρίδί]θ {ο {ο Τιαο- 

4ἱοββηΒ, Ρ. 298 

ῬγίλπαροτεαπΙβπι απᾶ Ἐβεοπ]απι, Ρ. 378 
54. ; ἄἱδαρρεβταπςο Οἱ, Ρ. 381 

πάθος, 111. 5 

παρακαλεῖν, 11. 2 

παραλαμβάνειν, 1ϊ. 6 
παράπτωμα, 1. 13 

παρεῖναι εἰς, 1. 6 

παρέχεσθαι, ἵν. 1 

παρηγορία, 1Υ. 11 

παρρησία, ἐν παρρησίᾳ, Π. 15, ΕΙ. 8 
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πᾶς, πᾶς ὁ κόσμος, Ἱ. τό; πᾶσα κτίσις, 

1, 15: τὰ πάντα, 1. τό 

πατήρ, ὁ Θεὸς πατήρ, 1. 3; πατὴρ ἡμῶν, 

1 2. 

παύεσθαι, ΡΗ. 7. 

πιθανολογία, 11. 4 

πικραίνεσθαι, 1ἰϊ, τὸ 

πιστός, πιστοὶ ἀδελφοί, 1. 2 

πλεονεξία, 111. 5 

πληροφορεῖν, Ίγ. 12. 

πληροφορία, Ἡ. 2 

πληροῦν, 1. 25, 1γ. 17 

πλήρωμα, 1. 19, 11. 9, Ρ. 255 54. 
πλησμονή, 1. 23 

πλοῦτος, 1. 27 

πορνεία, 111. 5 
πραῦτης, 111. 12 

πρεσβευτής, πρεσβύτης, ΡΗ. 8 
πρὸ πάντων, 1. 17 

προακούειν, 1. 5 

πρός, Ἡ. 23, ΡΗ. 6 

προσκαρτερεῖσθαι, ἵν. 2 

προσωπολημψία, ΠΠ. 25 

πρωτότοκος, 1. 15, 18 
φιλοσοφία, 11, 8 

φθορά, Ἱ, 22 
φρόνησις, Ἱ. 9 

φυλακτήριον, Ῥ. 66 

ψαλμός, 111, τό 

Ωπατοᾶθοϊπιαη 6ΟΠ{ΤΟΤΟΣΑΥ, Ὁ. 56, 61 

Θαυϊηϊδβοχύϊπθ Οοπποῖ], Ῥ. 6 

Ῥεαᾶίηρς, ἸΠατπιοπῖσθᾶ πὶ οοΥτο- 

βροπᾶϊῖηᾳ Ῥ8ββασοΒ Ίπ {ο Ἠρίβί]ο {ο 

[86 Ἐρ]εβίβηβ, Ῥ. 244 (1. 6) ; Ρ. 245 

(1. 21, Υ. 19) 
χρβᾶῖηρς, τατΙοῖΒ, Ὁ. 247 (1. 3}; Ῥ. 248 

(ΠῚ τ 7); Ῥ. 249 ( . 12, 1. 14, 1. 22); 
Ῥ. 250 (11. 2); Ῥ. 251 (11. 16); Ρ. 252 

(1. 18, 11.. 23}; Ῥ. 253 (1Υ. 8); Ρ. 254 
(νυ. 15) 

Ῥεπαη, οἩ {Π6 πιθαπῖπσ οὗ αδ]δίΐβ, ἰπ 

Βΐ Ρδὰ] απᾶ 50 Τρ, Ῥ. 25; ὁ 80 
Ἐ 5116 οὗ ῬΗΙΊΕΠΙΟΗ, Ρ. 3τ6 

τοβαχτεοί]οπ οἵ {Ππ6 Ῥοᾶγ, Ρ. 86, 413 

Ῥογε]α[ίοη; 566 4ροσαἶγρθε 

Ῥοῦρετβ’ Βγποᾶ, Ρ. 62 

Ῥοπιαη ΒΊΒΤΕΣΥ, Ρ. 219 

Ἠοπηθ, Οπθβῖπιαβ αὖ, Ῥ. 21ο; Βΐ Ρα] 

δῦ, Ῥ. 32 

ῥιζοῦν, 11. 7 

ΒΑΡ, οΏβετναπςσρ οὗ, ΒΥ Ἐββοπος, Ῥ. 

82, 408 

ΒΕΡΕΡΔΠΒ, Ῥ. 403 

ΒαογΙῇσ6Β ΡΥ] ΙΓ Ὦγ Ἐββοπςβ, Ρ. 87, 

86ο 
Βααάάποθοίςπι, Ρ. 8ο 

Βασατίβ, Ρί5ΠΟΡ οὗ Ταοᾷῖσαεα, Ρ. ὅτ 

Βαππαπα, Ῥ. 300 54. 

ΒάΠΊΡΑΦάΠς, Ρ. 372 

ΒΑΥΠΙΒΗΞΡ, Ῥ. 300 86. 

βαὐ]β[αοίοτίεε, α{ἴετῖπσς οὗ ΟἨτῖεί το- 
βατάεά 38, 1. 25 

ΒεοππάπΕ, 5οο Ρεαπίις Φοσιπᾶτις 

Ῥενεη οἩπτο]εΒ, Πἐοταίατο το]αθίηρ 6ο, 
στ 

Β1ργ]11πο Οτας]ο, Ρ. 94 

ΕΠοπος οἳ Επβορῖαβ ΟἹ. οπποπῖσα] ὈΟΟΚΒ, 

Ῥ. 52 Βᾳ.; οὗ ἴῃπο Νου Τορβίαπιθηῦ 

αΡοτέ {Π6 Ὦϊββεπας, Ῥ. 396 
Ε]ανο ππατίγτς, Ρ. 324 

ΒΊ8Υ6ΙΥ, Ηεῦτεν, Ρ. 317: ἄτοεῖς, Ρ. 318; 

Ἡοπ]βη, Ρ. 319; δύ Ῥαι]”5 ὑγθαίσηθηῦ 

οὗ, Ῥ. 321 54. ; αὐξύπα6 οἳ ΟἨτίδΙα- 

ΤΥ {οπατᾶβ, Ῥ. 323 864. ; Ῥυομι οι οᾶ 

ὉΥ ΕΙΒΒΘΠΘΆ, Ῥ. 415; Ἰορῖε]αίῖοι οὗ 

Οοπρίαπάπθ, Ῥ. 325; οἱ σαβιϊπίδῃη, 

Ῥ. 226; ΔοΙ οη οἳ, ἐδ. 

Βοοταίθβ οἳ Νοταδαπίεπι ἵπ Ῥηχγρία, 

Ρ. 96 

ΒοΡρΒία οἳ Ὑα]απίϊπις, Ρ. 265: ΒορΗῖα 
ΑολατποίἩ, Ρ. 266 

βἰπαππα, πηείαρῄῃος {τοπα {Π6, 11. 18 

Βἰαρ]είοη οἩ {ο Ἐρὶεί{]θ {ο ἴῇιο Τιαος]- 
ΟΕΒΗΒ, Ρ. 205 

ΒίαΡβο οη Ῥιάά ΒΙπι, Ρ. 380 54. 

ΒΌΠΟΥΒΗΙΡ, Ῥ. 85, 372 Βᾳ., 289, 5385 

σάββατα, 11. τό 
σάρξ, τὸ σώμα τῆς σαρκός, 1. 22 

Σκύθης, ΠΠ. τι ; 

σοφία, ἱ, 9, 28, 11. 3, 11, τό 

σπλάγχνα (τὰ); 111. 12, ΡΗ. 7, 12 
στερέωμα, 11. 5 

στοιχεῖα (τὰ), 11, 8 

συλαγωγεῖν, 11. 8 

συμβιβάζειν, 1]. 2, 19 



428 

συναιχμάλωτος, 'γ. το 

σύνδεσμος, ἰϊ. 10, ΠΠ. 14 

σύνδουλος, 1. 7, 1ν. 7 

σύνεσις, Ἱ. 9, 11. 2 

συστρατιώτης, ΕΗ. 2 

σῶμα, τὸ σῶμα τῆς σαρκός, 11. ΤΙ 

σωματικῶς, Ἡ. 9 

Ταοϊία5 οἩ {πε οατίπαπαχκο οὗ Τιβοᾶΐσεα, 

Ῥ. 39 
Τα]πιπᾶ, βαρροβεᾶ εἰγπιο]οβίεβ οὗ Ενδ- 

Β6Πθ 1Π, Ῥ. 35954., 355 5ᾳ.: 5αῬροβδοᾶ 

811 51018 {ο {Π6 ΕΙ566Π6Β, Ρ. 362 84. 

Τοβίατηθηΐβ, ΟἹα απᾶ Χασ, Ρ. 117 

Τοβίατηθηΐβ οὗ {πὸ ΤΈπεῖτο ῬαίτίατοὮς, 

ΟἹ {Πο οτάθτβ οὗ 8η6615, 1. τό 

ἠιεαπ{μτορίςπι οὗ {πο Νε Τεβίαπιεηέ, 

Ῥ. 7 
ἐπαπᾶστίης Ἰερῖοτ, Ρ. 58 

Τηγαὔτα, ἄγες οὗ, Ρ. 4 

Τπιοίπεαβ, Ἠϊ5 Ῥοβίβοη ἵη {ΠΏ 656 ερ]- 

64168, 1. 1, ΡΕ. 1; “{Π6 Ὀτοίπεχ, 1.1 

Τίνο οοπιρατεᾶ να ἢ {πο τα]]εγ οὗ {9 

Ίιοτβ, Ρ. 3 

ἐχατετίιπθ ἀεροβῖΐς ἵπ {ο τ8]]ού οὗ {ια 

1ΨοΠΒ, Ρ. 3 
Ττιπιρίατία, ἃ ΞΙΓΏΒΙΗΘ Οὗ Τι8οᾷἴσεα, Ρ.18 

ΤγοἨΙοἳΒ, 1γ. 7, Ῥ. 35, 312 
ταπεινοφροσύνη, 111. 12 

τάξις, Ἡ. 5 

τέλειος, 1. 28 

τις (πα 6[.), Β6 Ῥαπ]”5 ᾽86 οὗ, 11. 8 

τοιοῦτος ὦν, ΕΗ. 9, 12 

θέλειν, ΡΕ. 13; θέλειν ἐν, 11, 18 

ΟΔΜΒΗΙΡΕΕ: ΕΒΙΝΤΕΡ ΕΒΥ 6Ο. 5. ΟΙΠΑΥΣ, Μ.Α, ΑΝῸ Β0ΝΒ, ΑἹ ΤΗΕ ὈΝΙινΕΕΒΙΤΥ ΡΕΕΕΒΣ. 

ΙΝΡΕΧ. 

θέλημα Θεοῦ, 1. 1 

θεμελιοῦν, Ἱ. 23 

θεότης, τὸ θεῖον, 11. 9 

θιγγάνειν, Π. 21 

θνήσκειν, ἀποθνήσκειν, 1. 20 

θριαμβεύειν, 1. 15 

θυμός, ΠΠ. 8 

θύρα τοῦ λόγου, ἷν. 3 

ὕμνος, 111. 16 

ὑπεναντίος, 11. 14 
ὑπομονή, 1. 11 

ὑστέρημα, 1. 24, Ῥ. 267 54. 

γα]εηαπΙαπῖστα, αἰ θυθηῦ ἔουτηβ οὗ, Ρ. 

264 54. 

δ] 185 δοοορὺ δὲ Ῥαπ] απᾶ 5: 

908, Ρ. 268 

Τα]επίίπας, π5θ οὗ ΡΙΕΤΟΠΙ8 Ὀγ, Ρ. 263 

ταϊμΙκίη, Ῥ. 366 
γετεῖοπς οὗ {π6 Ἐρίςεί]θ {ο {ο Τι8ο- 

ἀἴοθαης, Τι8ΙΠ, Ῥ. 280; Ῥολειπίαη, 

ειππΒΏ, απᾶ Ἐπρ]ς]Η, Ῥ. 295 84. 

Ἡοτᾶ, 89, Ῥ. 99; 566 Ποφοβ, 6]ιγὶεί 

. Ἠσομβς, οἨ ἐμ προοιγρΏαὶ Ἐριδί]ε {ο 

ἴμθ ΤιβοᾷΙσεΒΏΒ, Ῥ. 205 

Υαγναπα ος ΟΠΗ, Ρ. 388 

Ζο]]εχ ΟἹ Ἐβεεπϊσπῃ, Ρ. 378 54. 

Ζεπᾶ Ατορία, Ρ. 285 

Ζοτοββίτίβηίθπαι απᾶ Ἐδεεηίρπι, Ρ. 385 
86. 
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